
Zarządzenie Nr 19/2016
Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 19 stycznia 2016r.

w  sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami.) oraz § 9 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi nadanego przez Radę Miejską Uchwałą Nr VII/126/2015 z dnia 26 marca 2015r. (Dz. Urz. Woj.
Śląsk. z 2015r. poz. 2046).

zarządzam, co następuje:

§ 1.  W regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 18 marca
2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale III. Organizacja Ośrodka:
a) w § 8 dodaje się pkt. 10 o następującej treści: „Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy”.
b) dodaje się § 18a o następującej treści:
Do  zadań  Samodzielnego  stanowiska  Specjalista  ds.  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  należy
w szczególności:
1.  Przeprowadzanie  kontroli  warunków  pracy  oraz  przestrzegania  przepisów  i  zasad  bezpieczeństwa
i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży
lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym
pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
2.  Bieżące  informowanie  pracodawcy  o  stwierdzonych  zagrożeniach  zawodowych,  wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
3.  Sporządzanie  i  przedstawianie  pracodawcy,  co  najmniej  raz  w  roku,  okresowych  analiz  stanu
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  zawierających  propozycje  przedsięwzięć  technicznych
i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę
warunków pracy.
4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji  i  rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji
dotyczących  uwzględnienia  w  tych  planach  rozwiązań  techniczno  -  organizacyjnych  zapewniających
poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także
nowych  inwestycji,  oraz  zgłaszanie  wniosków  dotyczących  uwzględnienia  wymagań  bezpieczeństwa
i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.
6.  Udział  w  przekazywaniu  do  użytkowania  nowo  budowanych  lub  przebudowywanych  obiektów
budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz
innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo
wprowadzanych procesach produkcyjnych.
8.  Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii  na stanowiskach
pracy.
9. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów
i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących
pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych
stanowiskach pracy.
11.  Udział  w  ustalaniu  okoliczności  i  przyczyn  wypadków przy  pracy  oraz  w  opracowywaniu  wniosków
wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
a także kontrola realizacji tych wniosków.
12.  Prowadzenie  rejestrów,  kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów dotyczących  wypadków przy
pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
13. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.



14. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
15. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony
zbiorowej i indywidualnej.
16.  Współpraca  z  właściwymi  komórkami  organizacyjnymi  lub  osobami,  w  szczególności  w  zakresie
organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
17. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących   w środowisku
pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi
czynnikami lub warunkami.
18.  Współpraca  z  laboratoriami  i  innymi  jednostkami  zajmującymi  się  pomiarami  stanu  środowiska
naturalnego,  działającymi  w  systemie  państwowego  monitoringu  środowiska,  określonego
w odrębnego przepisach.
19.  Współdziałanie  z  lekarzem  sprawującym  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad  pracownikami,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
20. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
- podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.
21. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  innych  zakładowych  komisji  zajmujących  się  problematyką
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym           i wypadkom przy pracy.
22.  Inicjowanie  i  rozwijanie  na  terenie  zakładu  pracy  różnych  form  popularyzacji  problematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

2)  zmienia  się  załącznik  nr  1 schemat  struktury organizacyjnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi, którego nowa treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                             

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec



załącznik nr 1
                                                                                                                    do regulaminu organizacyjneg MOPS

Schemat Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

                                                                                             

   

Dyrektor   D

Zespół Pracowników 
           Socjalnych Nr 2             

   Główny Księgowy  
   DG   

 

   
   Dział 

Finansowo-Księgowy  
 DFK  

 
Zespół Pracowników

           Socjalnych Nr 1              Dział Świadczeń Rodzinnych
        i    Alimentacyjnych
                     DSRA  

 Zespół ds. usług opiekuńczych

              
                      Dział 
        Pomocy Środowiskowej  
                       DPS 

  Dział 
 Pomocy Instytucjonalnej

DPI

Zespół Pracowników 
         Socjalnych Nr 3           

Zespół Pracowników 
      Socjalnych Nr 4          

     
     
                      Dział   
        Świadczeń  Społecznych  
                      DSS 

Punkt Żywienia Nr 1

Punkt Żywienia Nr 2

  
    Punkt Żywienia Nr 3   

Asystenci Rodziny
     Dział ds osób starszych 
        i niepełnosprawnych
                 DSN

Lokale Interwencyjne

Zespół ds. analiz, programów, 
sprawozdawczości 

i pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych

Zastępca Dyrektora   ZD

                    Dział
 Metodyczno – Administracyjny
                     DMA

               Klub Seniora

Główny Specjalista 
GS

Dział ds. wspierania rodziny
DWR

       Zespół ds. wspierania 
  opiekuńczo-wychowawczego 
                     rodziny

Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji

ABI

Specjalista ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy

SBHP


