
Zarządzenie Nr 531/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Kalisza Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Na podstawie art.31, art. 23712 i art. 23713 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r .poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Urzędzie Miasta Kalisza, zwanym dalej "Urzędem", powołuję się Komisję Bezpieczeństwa i Higieny

Pracy, zwaną dalej "Komisją bhp" pełniącą rolę doradczą i opiniodawczą pracodawcy.

§ 2.
W skład Komisji bhp wchodzą przedstawiciele pracodawcy oraz przedstawiciele pracowników wyznaczeni

przez zakładowe organizacje związkowe w następującym składzie:

1) Przedstawiciele pracodawcy:
a) Przemysław Krzykała - Specjalista ds. bhp - Przewodniczący Komisji bhp,
b) Maciej Janiak - Lekarz Medycyny Pracy,

2) Przedstawiciele pracowników:
a) Józef Szymański - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy - wiceprzewodniczący Komisji bhp,
b) Martyna Kowalska - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy - sekretarz Komisji bhp,
c) Marcin Balcerzak – członek Komisji bhp,
d) Jerzy Kuś - członek Komisji bhp,
e) Joanna Szubert - członek Komisji bhp.

§ 3.
Zadaniem  Komisji  bhp  jest  dokonywanie  przeglądów  warunków  pracy,  okresowej  oceny  stanu

bezpieczeństwa i  higieny pracy,  opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających
wypadkom przy  pracy  i  chorobom zawodowym,  formułowanie  wniosków dotyczących  poprawy  warunków
pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.

§ 4.
1. Przewodniczący Komisji bhp zobowiązany jest w szczególności do:

1) zwoływania posiedzeń Komisji, w terminach o których mowa w § 7,
2) ustalania  harmonogramu działania  i  składu  członków Komisji  bhp do realizacji  zadań,  o  których

mowa w § 3,
2. Przewodniczący Komisji bhp uprawniony jest do:

1) zlecania członkom Komisji bhp wykonania zadań związanych z działalnością Komisji bhp,
2) współpracy z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 5.
Komisja bhp ma prawo do:

1) wstępu do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w celu dokonania przeglądu warunków pracy, z
zachowaniem zasad dotyczących tajemnic prawnie chronionych,

2) wglądu do materiałów zawierających informacje w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieny
pracy,

3) korzystania  z  ekspertyz  lub  opinii  specjalistów  spoza  Urzędu,  w  przypadkach  uzgodnionych  z
Pracodawcą i na jego koszt.

§ 6.
Protokoły z posiedzeń Komisji bhp zawierające wnioski, oceny i opinie, przekazywane są pracodawcy.

§ 7.
1. Posiedzenia Komisji  bhp odbywają się  w godzinach pracy,  w wyznaczonym dniu ostatniego tygodnia

każdego kwartału.
2. W szczególnych przypadkach przewodniczący może wyznaczyć inny termin posiedzenia, uwzględniając

jednakże, że posiedzenia Komisji bhp powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.



§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 9.
Zarządzenie podlega Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10.
Traci moc zarządzenie Nr 807/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powołania
Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

§ 11.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

                                                                                                         

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza


