
Zarządzenie Nr 2/2011 

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

z dnia 11 lutego 2011 roku 

w sprawie wprowadzenia instrukcji bhp dla osób zatrudnionych  

na podstawie umów cywilno - prawnych  w Gminnym Ośrodku Kultury 

na podstawie:  

Ustawy z 26 czerwca 1974r.-Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) 

 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz 1650  

z późn. zmianami). 

§1. 

Wprowadza się instrukcję ogólną bhp dla: 

1.  Osób zatrudnionych na umowę zlecenie w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kwidzynie, obsługujących sprzęt nagłaśniający.  

Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Osób zatrudnionych na umowę zlecenie w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kwidzynie, obsługujących sprzęt oświetleniowy.  

Instrukcja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Osób zatrudnionych na umowę zlecenie w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kwidzynie, organizujących różnorodne formy edukacji kulturalnej  

i wychowania przez sztukę poprzez prowadzenie warsztatów, wystaw,  

wieczorów autorskich, spotkań, pokazów, koncertów itp.  

Instrukcja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Osób zatrudnionych na umowę zlecenie w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kwidzynie, wykonujących czynności polegające na przygotowaniu 

terenu/miejsca imprezy kulturalno-rozrywkowej. Czynności obejmują: montaż  

i demontaż: sceny i zadaszenia, rozstawianie płotków, ławek, sprzętu 

oświetleniowego, nagłośnieniowego i drobnego wyposażenia oraz sprzątanie 

terenu.  

Instrukcja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.  

5. Osób zatrudnionych na umowę zlecenie w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kwidzynie, organizujących cza wolny dzieciom i młodzieży.  



Instrukcja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

6. Osób zatrudnionych na umowę zlecenie w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kwidzynie, opiekunów świetlic wykonujących czynności: sprzątanie oraz 

palenie w piecu kaflowym/kominku.  

Instrukcja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia 

7. Osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kwidzynie, organizujących różnorodne formy muzyczne, muzyczno-poetyckie 

oraz muzyczno – teatralne.  

Instrukcja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia 

 

§2. 

 Dyrektor przeprowadza szkolenie ogólne  

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie w Gminnym Ośrodku Kultury zostają objęte: 

1. Szkoleniem ogólnym tzn. zapoznają się z instrukcją ogólną dotyczącą przestrzegania 

przepisów bhp. 

2. Szkoleniem stanowiskowym przeprowadzanym przez Dyrektora Ośrodka. 

  

                                                                         §3. 

 Zobowiązuje się wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kwidzynie do przestrzegania postanowień niniejszego Zarządzenia. 

                                                                         §4. 

 Postanowienia zarządzenia mają zastosowanie do osób zatrudnionych na umowę 

zlecenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


