
ZARZĄDZENIE Nr 65.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 27-09-2013 

 
 

w sprawie wyboru przedstawicieli załogi pracowniczej reprezentujących przed pracodawcą 
pracowników Urzędu Miejskiego oraz określenie ich kompetencji 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.), art. 23711a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 
113 poz. 717 ze zm.) oraz art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 884 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  Z dniem 27 września 2013 roku powołuję przedstawicieli załogi pracowniczej w osobach 
Agnieszka Żukowska i Irena Zawal, którzy będą reprezentowali pracowników Urzędu Miejskiego 
w Zawidowie przed pracodawcą. 

§ 2.  Przedstawiciele załogi partycypują w sposób zrównoważony w podejmowaniu decyzji 
z zakresu:  

1) bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do:  

a) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy,  

b) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz 
informowania pracowników o tym ryzyku,  

c) tworzenia służby bhp lub powierzenia wykonywania zadań tej służby uprawnionym osobom 
oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,  

d) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,  

e) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

f) uczestnictwa w pracach zespołu powypadkowego,  

g) przedstawianie pracodawcy wniosków w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
zawodowych,  

h) przedsięwzięć, które mogą w znaczny sposób wpłynąć na poziom bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

2) spraw pracowniczych w odniesieniu do:  

a) w zakresie zwolnień grupowych parcowników,  

b) ustalania regulaminu pracy urzędu i zmian do regulaminu. 

§ 3.  Przedstawicieli załogi powołuję na czas nieokreślony. 

§ 4.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Burmistrz Miasta 
 

  Robert Łężny 


