Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko
us. bezo:eGzeńslwa i higieny pracy
Informacja dotycząca działania Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska ds. BHP w
Urzędzie Miasta Katowice
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. BHP działa w oparciu o przepisy zawarte
w DZ.U.2014.1502 tekst jednolity ustawy z dnia 26.06.1974 r. dział X Kodeks pracy i składa
się z dwóch pracowników:
- Głównego Specjalisty ds. bhp

Ewy Jaworskiej

- Starszego Specjalisty ds. bhp

Marka Bryły.

Do zadań służby bhp w Urzędzie Miasta Katowice należy:
1. Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne lekarskie:
- nowoprzyjętych na wstępne badania
- pracowników których czas ważności badań okresowych skończył SIę, na badania
okresowe
- pracowników, których okres niezdolności do pracy spowodowany chorobą był dłuższy
niż 30 dni na badania kontrolne.
Badania odbywają się w Specjalistycznym Zakładzie Diagnostyki i Leczenia ELITmed ul.
Francuska 23 w Katowicach, w oparciu umowę zarejestrowaną pod poz. 3026/2014 (artA
pkt.8 Pzp) oraz przepisy zawarte w DZ.U.96.69.332 z późno zm. rozporządzenie
z 30.06 .. 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Od 1 kwietnia br. obowiązują przepisy
zmieniające
ww. rozporządzenie ustalające m.in. nowy wzór druku na badania
(w załączeniu) DZ.U.2015A57. Od 2.01-30.04.2015 r. zostało poddanych ww. badaniom
245 osób. Na ww. badania zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości
40.000 zł. Sprawozdanie z wykonania planu za I kwartał br. w załączeniu.

2. Sporządzanie zleceń wypłaty tytułem zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących
wzrok na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu MIPS z 1,12.1998 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe DZ.U.98.148.973 oraz Zarządzenia Wewnętrznego Nr 422/2013 Prezydenta
Miasta Katowice z 23.12.2013 r., w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów
korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta zatrudnionym przy obsłudze
monitorów ekranowych. Na ww. wypłaty zabezpieczono w planie kwotę w wysokości
38.000 zł.

3. Sporządzanie zlecenia wypłaty na ekwiwalent dla pracowników wykonujących
czynności inspekcyjne na budowach
i w terenie za używanie odzieży i obuwia
własnych w miejsce roboczych, wg zapotrzebowania zgłaszanego przez kierownika
komórki organizacyjnej w oparciu o aktualne ceny, okres użytkowania wg
Zarządzenia Wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice Nr 119/2015 z 13.04.2015 r.
Na ww. ekwiwalent zabezpieczono w planie kwotę w wysokości 12.000 zł.

4. Instruktaż wstępny z zakresu bhp nowoprzyjmowanych pracowników w oparciu o
przepisy zawarte w Dz.U.04.180.1860 z późno zm. rozporządzenie z 27.07.2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W okresie od 05.0101.06.2015 r. przeszkolono 101 osób (nowoprzyjęci oraz praktykanci).
5. Uczestniczenie w wyborze firmy, która przeprowadzi szkolenia okresowe z zakresu
bhp w sposób profesjonalny. (Fundusze na szkolenia są zabezpieczone w Wydziale
Organizacji i Zarządzania). Zabezpieczenie techniczne szkoleń od strony sporządzenia
list, ustalania z terminu, miejsca odbywania szkoleń, sporządzenie umowy oraz
końcowego rozliczenia i przekazania
świadectwo
odbyciu szkoleń przez
pracowników Wydziałowi Organizacji i Zarządzania. W ubiegłym roku zostało
poddanych szkoleniom 181 osób na stanowiskach administracyjno- biurowych, 59 na
stanowiskach robotniczych oraz 12 osób na stanowiskach kierowniczych.
6. Sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy w oparciu o przepisy zawarte w
Dz.U.09.105.870 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
D.U.2012.482 rozporządzenie MIPS z 27.04.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze
do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze
do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania, Dz.U.2009.1480 z późno zm.
rozporządzenie MPiPS w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
7. Sporządzanie dokumentacji wypadków w drodze do i z pracy w oparciu o przepisy
zawarte w rozporządzeniu MPiPS Dz.U.2012.482 z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania
zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania,
wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.
8. Sporządzanie dokumentacji wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
9. Dokumentowanie
chorób zawodowych
w oparciu o Dz.U.2009.105.869
rozporządzenie RM. z 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych.
10. Dokonywanie przeglądów warunków pracy w celu ich poprawy. Uczestniczenie w
pracach Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie (art. 23i2 i art. 23713
Kodeksu pracy) oraz Zarządzenie Wewnętrzne Nr 31/2015 z 29.01.2015 r.
Sporządzanie dokumentacji z uczestnictwa w posiedzeniach ww. Komisji.

11. Obsługiwanie programów: Kadry, Dysponent, KRAKFIN (w związku z powyższymi
zadaniami).
12. Planowanie wydatków i zachowywanie
dyscypliny finansowej. Sporządzanie
sprawozdań dla wydziałów: Księgowo - Rachunkowego oraz Budżetu Miasta
13. Prowadzenie Księgi Zarządzania Procesami ISO

14. W związku z nałożeniem na Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. bhp
obowiązków zawartych wart. 237 14 Kodeksu pracy, mających na celu wspomaganie
podlegających jednostek w ich działaniach na rzecz poprawy bhp przygotowałam
projekt sprawozdania za 2015 r., który w lipcu br zostanie przekazany do jednostek
organizacyjnych Urzędu (projekt w załączeniu).

Sporządziła Ewa Jaworska
Główny Specialista
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Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków za I kw. 2015r.
Dz.750 Rozdz. 75023

I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 4280

badania

profilaktyczne

pracowników

są

realizowane

na

podstawie

art. 179

§7

i art.229 § 8 Kp .
Planowane jest poddanie badaniom profilaktycznym 760 osób. Przy założeniu kwoty 50 zł za
badanie 1 pracownika, stanowi to kwotę 40.000 zł. Rachunki na kwotę 5 058 zł wystawione
przez wykonawcę badań do dnia 31.03.2015 r. dotyczą 141 pracowników za okres od stycznia
do lutego 2013 r. Rozliczenie za miesiąc marzec,

po otrzymaniu rachunku nastąpi ok. 15

kwietnia br.
Razem I: 40.000 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020
- zwrot kosztu zakup okularów dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych
jest realizowany w oparciu art.370 § 1-4 Kp oraz Zarządzenie Wewnętrzne Nr 422/ 2013
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu
okularów korygujących

wzrok pracownikom

Urzędu Miasta Katowice zatrudnionym

przy

obsłudze monitorów ekranowych
Planowany jest zwrot kosztów za ww. okulary 292 osobom. Kwota za jedną parę okularów
ustalono na kwotę 130 zł co stanowi kwotę 38.000 zł.
W okresie od 01.01.-31.03.2015

r. zwrot kosztów zakupu za okulary otrzymało 67 osób na

kwotę 8 681 zł
-ekwiwalent za odzież jest wypłacany pracownikom wykonującym czynności inspekcyjne i w
terenie na podstawie art. 2376-9 Kp i Zarządzenia Wewnętrzne Nr 353/2014

Prezydenta

Miasta Katowice z dnia 29 października 2014 r. Przewiduje się wypłatę ekwiwalentu dla 60
pracowników

w wysokości

200 zł dla jednego

pracownika,

co daje kwotę 12.000 zł.

Realizacja zadania jest przewidziana w całości w IV kwartale 2014 r.

Razem: 50.000 zł

Razem I i II: 9o.ołó·zł
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(miejscowość,

(pieczątka pracodawcy)

data)

SKIEROWANIE NA BADANIE
WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE")
Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy kieruję na
badanie lekarskie:
Pana/Panią

')

.
(imię i nazwisko)

numer PESEL

")

'"

.

zamieszkałego/zamieszkałą')

.
(miejscowość,

zatrudnionego/zatrudnioną')

lub podejmującego/podejmującą

ulica, nr domu, nr lokalu)
pracę na stanowisku lub stanowiskach

pracy

.

(nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)
opis stanowiska pracy i wykonywanych

czynności zawodowych"?

.

Informacje dotyczące warunków pracy, w tym narażeń zawodowych:
1)

czynniki fizyczne:
a)

hałas (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

.

b)

ultradźwięki (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

.

c)

wibracja miejscowa (kończyny górne) (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

d)

wibracja ogólna (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

e)

promieniowanie

f)

jonizujące

•

kat. A (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

.

•

kat. B(czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

.

promieniowanie

i pole elektromagnetyczne

(czas narażenia dziennie, wyniki

pomiarów)

2)

.

g)

promieniowanie

ultrafioletowe (UV)

.

h)

promieniowanie

podczerwone

.

laserowe

(IR)

i)

promieniowanie

j)

światło widzialne

.

k)

mikroklimat gorący

.

I)

mikroklimat zimny

.

m)

zmienne warunki atmosferyczne

.

n)

zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne

.

o)

inne-jakie? (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

.

.

pył przemysłowy:
jaki? (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

3)

.

czynniki toksyczne-substancje

.

i mieszaniny chemiczne:

jakie? (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

.

