REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO PRZTDSTEBTORSTWA KOMUNTKACYJNEGO W.CZESTOCHOWTE
SPoLKA Z OGRANTCZONA ODPOW|EDZIALNOSC|A

Rozdzial

I

POSTANOWIENIA OG6LNE

sr.
Pzedmiotem niniejszego Regulaminu jest okreslenie og6lnych zasad organizacji i podstawowych
roz0tiqzah w zakresie struktury organizacyjnej i dzialania Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego w Czqstochowie Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoiciq.

s2.

1.

Nazwa sp6lki bzmi: Miejskie Pzedsiebiorstwo Komunikacyjne

w

CzQstochowie Sp6lka

z ograniczonq odpowiedzialnoSciq.

2.
3.

Siedziba Sp6lki miesci sig w CzQstochowie pzy Alei Niepodleg,tosci 30.

4.
5.

Sp6lka dziala na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania Spolkijest nieograniczony.

Miejskie Pzedsigbiorstwo Komunikacyjne w Czgstochowie Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq jest jednoosobowq Sp6tkq Gminy Miasta Czqstochowy na prawach Powiatu.

Spolka jest wpisana pzez Sqd Rejonowy w Katowicach - Wydzial Gospodarczy do Krajowego
Rejestru Sqdowego - Rejestru Pzedsiebiorc6w pod numerem: KRS 0000125412.

s3.
Sp6lka dziala na podstawie:

^
/^
r

Ustawy z dnia 15 wzesnia 2000 roku Kodeks sp6lek handlowych (Dz. U. nr 94 poz.1O37 z dnia
8 listopada 2000 roku) z p62niejszymi zmianami,
AKU Zalozycielskiego Sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z dnia 30 maja 2000 roku (AK
Notarialny REP A NR 2508/2000) z p62niejszymi zmianami.

Uchwaly Nr 591 / Ll / 2009 r. Rady Miasta Czestochowy z 30 listopada 2009 roku w sprawie
wyra2enia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na Swiadczenie uslug pzewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z MPK w Czgstochowie Sp6lka z o. o.
innych obowiqzuiqcych pzepis6w prawa.
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Rozdzial ll
PRZEDIVITOT PRZEDSTEBTORSTWA

Sp6LKl

s4.
Pzedmiot dzialalnosci Sp6lki okreslony zostal w czesci ll S 6 Aktu Zalozycielskiego Miejskiego
Pzedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Czestochowie Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq, kt6ry
zawtera:

-

-

-

obr6bka mechaniczna element6w metalowych,
naprawa konseruacja metalowych wyrob6w gotowych,
naprawa konsenvacja maszyn,
naprawa konsemacja uzqdzefi elektrycznych,
naprawa i konseMacja pozostalego spzetu transportowego,
naprawa ikonserwacja pozostalego spzetu iwyposazenia,
instalowanie maszyn pzemyslowych, spzetu i wyposazenia,
zbieranie odpad6w innych ni2 niebezpieczne,
roboty zwiqzane z budowq dr6g szynowych i kolei podziemnej,
roboty ailiqzane z budowq rurociqg6w pzesylowych i sieci rozdzielczych,
roboty zwiqzane z budowq linii telekomunikacyjnych i eleKroenergetycznych,
rozbi6rka i buzenie obiekt6w budowlanych,
pzygotowanie terenu pod budowe,

wykonywanie instalacjielektrycznych,
wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych,
pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
sptzedaz hurtowa idetaliczna pozostalych pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem
motocykli,
konsenivacja i naprawa pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem motocykli,
spzedaz hurtowa czesci iakcesori6wdo pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem
motocykli,
speedaz detaliczna czgSci i akcesori6w do pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem
motocykli,
spzeda2 hurtowa idetaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz spzeda2 hurtowa
i detaliczna czesci i akcesori6w do nich,
sptzedaz hurtowa paliw i produkt6w pochodnych,
spzedaz hurtowa odpad6w izlomu,
spzedaz detaliczna paliw do pojazd6w silnikowych na stacjach paliw
spzedaz detaliczna pozostalych nowych wyrob6w prowadzona w wyspec.lalizowanych
sklepach,
pozostala spzedaz detaliczna prowadzona poza siecie sklepowe, shaganami
itargowiskami,
transport lqdowy pasa2erski, miejski i podmiejski,
pozostaly transport ladowy pasazerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
transport drogowy towar6w,
dzialalno66 uslugowa wspomagajqca transport lqdowy,
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr6tkotrwalego zakwaterowania,
pola kempingowe ( wlqczajqc pola dla pojazd6w kempingowych ) i pola namiotowe,
wydawanieczasopismi pozostafych periodyk6w,
pozostala dzialalnosc wydawnicza,wynajem i zatzqdzanie nieruchomosciami wlasnymi lub
dzierzawionymi,
pozostale badania i analizy techniczne,
poSrednictwo w spzeda2y czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostatych mediach,
wynajem i dzierzawa pozostalych pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem motocykli,
wynajem dzief2awa maszyn i unqdzefi budowlanych,
wynajem dzierzawa maszyn iutzqdzefi biurowych, \ dqczajqc komputery,
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-

wynajem i dzietzawa pozostalych maszyn, uzqdzerl oraz d6br materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
pozostale spzqtanie,
wykonywanie fotokopii, pzygotowywanie dokument6w ipozostala specjalistyczna
dzialalnoS6 wspomagajqca prowadzenie biura,
dzialafnosi zwiqzana z otganizacjq targ6w, wystaw ikongres6w,
pozaszkolne formy edukacji z zakresu naukijazdy i pilota2u,
pozostafe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
naprawa i konserwacja spzetu (tele)komunikacyjnego,
naprawa konseMacja elektronicznego spzgtu powszechnego uzytku,
naprawa i konseMacja uzqdzen gospodarstwa domowego oraz spzetu uzytku domowego
I ogroonrczego.

Rozdzial lll

ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA SP6LKI
WLADZE SP6LKI

s5.

1.

Wladzami Spolki sq:

^
^
^

ZgromadzenieWsp6lnik6w
Rada Nadzorcza
zaEqd Sp6lki

2.

Funkcje Zgromadzenia Wsp6lnik6w do czasu gdy Miasto Czestochowa jest jedynym wsp6lnikiem (wlascicielem udzial6w) Sp6lki sprawuje Prezydent Czestochowy.

3.

Kompetencje Zgromadzenia wsp6lnik6w okreslajq pzepisy Kodeksu sp6lek handlolych i postanowienii Aktu Zalozycielskiego Sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z dnia 30 maja
2000 roku (Akt Notarialny REP A NR 2508/2000) z p62niejszymi zmianami.

4.
5.

Rada Nadzorcza jest organem Sp6fki, prowadzqcym nadz6r i kontrolq nad dzialalno5cie Sp6lki.

Kompetencje Rady Nadzorczej okreslajq pzepisy Kodeksu sp6fek handlowych i postanowienia
Aktu zalozycielskiego SP6lki.

-

6.

Kadencyjnos6 Rady Nadzorczej okresla Akt zalozycielski sp6lki, a tryb jej dzialania Regulamin Rady Nadzorczej, ptzyjQty Wzez Radq Nadzorczq i zatwierdzony ptzez Z$omadzenie
Wso6lnik6w.

7.

zatzqd Sp6lki kieruje dzialalnosciq Sp6lki, jest organem wykonawczym realizujqcym funkcje
zazqdzajqco - reprezentacyjne Sp6lki.
zatzad spolkijest powolywany iodwolywany pzez Radg Nadzorczq a jego kadencyjnosd okre-

g.

Sla Akt zalo2ycielski SP6lki.

9.

Umowy o Swiadczenie usfug zazqdzania
Sp6fki Rada Nadzorcza.

- kontrakty

z Czlonkami Zazqdu zawiera w imieniu

10. Kompetencje Zazqdu Sp6lki okreslajq pzepisy Kodeksu sp6lek handlowych, postanowienia
AKu Zalo2ycielskiego oraz ustalone na ich podstawie regulaminy.
11. Tryb dzialania zatzqdu Sp6lki okresla Regulamin pracy Zazqdu, zatwierdzony
Nadzorcza.
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Rozdzial lV
SYSTEM FINANSOWANIA I ZASADY WYNAGRADZANIA

s6.

1.

Podstawq gospodarki finansowej Spdlki jest roczny plan dzialalnosci uzgodniony pzez Radq
Nadzorczq i zatwierdzany pzez Zgromadzenie Wsp6lnik6w.

2.

Pzychodem Sp6lki sQ wplywy ze spzeda2y usfug, rekompensata od organizatora komunikacji
Miejskiego Zazqdu Dr6g i Transportu w Czqstochowie, zgodnie z Ew. Umowq wykonawczq
oraz inne dochody z pozostalej dzialalno5ci operacyjnej i finansowej.

3.

Rozchodami Sp6lki sq wydatki na pokrycie koszt6w eksploatacyjnych zwiqzanych z wykonywanymi uslugami oraz wydatkami na cele remontowe, modemizacyjne i inwestycyjne.

4.

Sp6lka stosuje zasady wynagradzania i pzyznawania innych Swiadczen pracowniczych okreSfone w Regu/aminie wynagradzania pncownik6w Miejskiego Pzedsigbiorstwa Komunikacyjnego w Czqstochowie spolka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq.

Rozdzlal V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SP6LKI

s7.
Zazed Spolki pelni rolq zwiezchnika wszystkich pracownik6w Sp6lki i sprawuje og6lne kierownictwo
zgodnie z pzepisami prawa pracy. Do Scislego kierownictwa Sp6lki zalicza sie: DyreKora ds.
personalnych i administracji, Dyrektora ds. roAroju i inwestycji,

s8.
Dla realizacji pzedmiotu dzialalnosci Sp6lki twozona jest wewnqtzna struktura organizacyjna Sp6lki,
kt6ra w formie graficznej pzedstawia schemat organizacyjny stanowiqcy zalqcznik do niniejszego
Regulaminu.

se.
W struktuze organizacyjnej Sp6lki wyodrqbnione sq piony organizacyjne, z K6rych ka2dy realizuje
pzypisane mu okreSlone funkcje, skladajqce sie na caloksztalt funkcjonowania pzedsigbiorstwa.
Rozdzial Vl

Zakres dzialania Zan4du Sp6lki oraz zakres dzialania
DyreKora ds. personalnych iadministracjl iDyrektora ds. rozwoju iinwestycji.

s r0.
Zazqd

Spo+ki dziala w oparciu o

AK Zalozycielski Sp6lki i Regulamin pracy Zazqdu Sp6lki:

1.

Zaead kieruje dzialalnosciq Sp6lki podejmuje decyzje i wyraza opinie we wszystkich sprawach Sp6lki nie zastzezonych do kompetencji Zgromadzenia Wsp6lnik6w i Rady Nadzorczej,
zanqdza jej majqtkiem, reprezentuje jq na zewnetz, zaciqga zobowiqzania w imieniu Sp6lki.

2.

Ka2dy Czlonek Zazqdu posiada prawo iobowiqzek prowadzenia wewnetznych spraw Sp6lki
z wylqczeniem spraw, kt6re:

-
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3.

wymagajq uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w,
ptzekazane zostaly Radzie Nadzorczej lub wymagajq jej zgody,
wymagajq uchwaly Zazqdu Sp6lki.

Je2efi okreslona decyzja, ze wzglqdu na jej znaczenie, wymaga uchwaly innego organu (Zgromadzenia Wsp6lnik6w lub Rady Nadzorczej), Zazqd Sp6lki:

-

kieruje danq sprawg do wlasciwego organu,
pzygotowuje projeK oczekiwanej decyzji, dostiarcza argument6w
nym jej rozstrzygnieciem.

i pzeslanek za okre6lo-

4.

Ka2dy Czlonek Zazqdu odpowiada wobec Sp6lki za szkodg wytzqdzonq pzez dzialalnosd
spzecznQ z prawem, postanowieniami AKU zalo2ycielskiego Spdlki onz za szkody spowodowane brakiem starannoSci w wykonyrvaniu swoich obowiqzk6w.

5.

Ka2dy Cdonek Zazqdu odpowiada za zetelne, terminowe i zgodne z pzepisami wykonanie
zadaft otaz za skutki podejmowanych decyzji.

6.

Prezes Zarzqdu pza nodniey Zazqdowi Sp6lki, organizuje pracq Zazqdu oraz ponosi odpowiedzialnoSd na r6wni z pozostalymi czlonkami Zazqdu Sp6lki.

7.

W czasie nieobecnosci Prczesa zazedu czynnosci anriqzane z organizowaniem pracy Zazedu
Sp6lki wykonuje wfznaczony uchwalq Zazqdu Sp6lki czlonek Zazqdu.

8.

Uprawnionym do podejmowania czynnoSci w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczeg6lnoSci w zakresie nawiezywania i rozwiqzlruania um6w o pracq z pracownikami, a takze

niq6 pracownik6w migdzy kom6rkami organizacyjnymi jest Prezes Zazqdu Sp6lki

-

pzesu-

Miejskiego

Pzedsiebiorstwa Komunikacyjnego Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq. Podczas nie
obecnosci Prezesa Zazqdu Sp6lki uprawnionym do podejmowania czynnosci w sprawach
z zakresu prawa pracy, a w szczeg6lnoSci w zakresie nawiqzywania i roarriez)rwania um6w
o prace z pracownikami, a tak2e pzesuniQd pracownik6w miedzy kom6rkami organizacyjnymi
jest Zastgpca Prezesa Zazqdu Sp6lki.

9.

Posiedzenia Zazqdu Sp6lki sq protokolowane, a jego decyzle i postanowienia podejmowane
w formie uchwal Zazqdu.

10. Dyrektor ds. personalnych i administracji odpowiada za:

'l) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie dzialai pzedsigbiorstwa dotyczqcych polityki kadrowej, spraw pracowniczych i administracji Sp6lki oraz prac w podleglych kom6rkach organizacyjnych,
2) analizowanie potzeb kadrowych pzedsiQbiorstwa,
3) kierowanie bie2qcq dzialalnoSciq podlegfych kom6rek organizacyjnych,
4) nadzorowanie pracy w podleglych kom6rkach organizacyjnych,
5) przygotowywanie raport6w z zakresu prowadzonych dzialafi wlg potrzeb Zarzedu Sp6lki,
6) nadzorowanie stosowania pzepis6w bezpieczefstwa i higieny pracy,
7) dopilnowanie w podlegtych kom6rkach organizacyjnych pzestzegania dyscypliny pracy,
pzepis6w prawa, pzepis6w bhp i p.po2.,
8) opracowywanie p@ekt6w pzepis6w wewnetrznych z zakresu prac podleglych kom6rek organizacyjnych,
9) reprezentowanie pzedsiebiorstwa na zewnqtz,
10) sygnaf izowa nie Zazqdowi Sp6lki o dostze2onych nieprawidlowosciach wystepujqcych
w dzialalnosci Sp6lki,
11) analizowanie wykonania zalo2onych plan6w z zakresu prac podleglych kom6rek organizacyjnycn.
1

1. DyreKor ds. rozwoju i inwestycji odpowiada za:

1) kierowanie podleglymi kom6rkami organizacyjnymi zgodnie z zakresem zadan i obowiqzk6w
tych kom6rek, wydawanie im instrukcji i polecen,

2) nadzorowanie nad jako6ciq i sposobem wykonryania pracy pzez podlegle kom6rki organizacyjne,
R68,ula,,,ln Org.nlz.cytny UPK
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3) dopilnowanie w podlegtych kom6rkach organizacyjnych pzestzegania dyscypliny

pracy,

pzepis6w prawa, przepis6w bhp i p.poz.,
4) wsp6lpracowanie przy opracowywaniu plan6w inwestycyjnych, ekonomiczno - technicznych,
5) analizowanie wykozystania Srodk6w pzydzielonych z bud2etu lub Srodk6w poza budzetowych i innych bqdqcych w dyspozycji Sp6lki,
6) opracowywanie strategii rozwoju Sp6lki i pzedstawianie wniosk6w - koncepcji do Zazqdu

Sp6lki,
dokonywanie kontroli wewnetznej w zakresie powiezonych obowiqzk6w, legalnoSci dokument6w, operacji gospodarczych,
8) opracowpvanie projeK6w pzepis6w wewnQtznych z zakresu prac podleglych kom6rek organizacyjnych,
9) analizowanie wykonania zalo2onych plan6w, analiza koszt6w i przychod6w Sp6lki pod wzgledem jej dalszego rozwoju,
10) reprezentowanie pzedsigbiorstwa na zewnqtz,
11) wsp6lpracowanie z Uzedem Miasta w zakresie strategii i rozwoju Sp6lki,
12) opracowywanie plan6w istrategii dzialalnoSci Sp6lki nadanyrok,
13) sygnalizowanie Zazqdowi Spolki o dostze2onych nieprawidlowosciach wystepujQcych
w dzialalno5ci Sp6lki,
14) wsp6lpracowanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi Sp6lki.

7)

Rozdzlal Vll
ZAKRES DZIALANIA KOMoREK ORGANIZACYJNYCH

s 1r.
1.

rozumieC zesp6l stanowisk pracy wyodrebnionych
w struktuze organizacyjnej Sp6lki. Opr6cz kom6rek organizacyjnych twozy siq jednoosobowe
stanowiska pracy.

Pzez kom6rkg organizacyjnq nalezy

Zgodnie ze schematem organizacyjnym kom6rki organizacyjne to : luq{dziaty, oddzialy, dzialy,
biura, sekcje, kom6rki, stacja diagnostyczna, dyspozytura, sekretariat, osrodek szkolenia
kierowc6w. Kom6rkami organizacyjnymi kierujq kierownicy lub osoby wyznaczone do kierowania kom6rkami zwane kierujqcymi.
Wszystkie kom6rki organizacyjne dzialajq w oparciu o obowiqzujqce pzepisy pfttwa, uchwaly
\dadz Sp6lki, zatzqdzenia i regulaminy h^r. wewnetzne uregulowania.
4.

Kom6rkom organizacyjnym przypisane zostajq okreSlone
nikom tych kom6rek odpowiedni zakres uprawniefi.

-

og6lne zakresy dzialania, a kierow-

Kierownik lub kierujqcy kom6rkq organizacyjnq:

6.

samodzielnie zazqdza wszystkimi sprawami podleglej mu kom6rki i jest pzed swoim
zwiezchnikiem odpowiedzialny za caloksztaft powiezonych kom6rce prac,
jest uprawniony, z zachowaniem obowiqzujqcych pzepis6w do zmiany lub uzupelnienia
zakresu czynnosci podleglego pracownika o prace dodatkowe o charakteze statym lub
dora2nym, zale2nie od potzeb i stopnia wykozystania pracownika,
sprawuje kontrole wewnQtznQ odnosnie wszelkich spraw wchodzqcych w zakres dzialania
podlegfej mu kom6rki organizacyjnej,

dokonuje biezqcej analizy dzialalnosci kom6rki celem bezzwlocznego usunigcia stwierdzonych niedociqgnigd lub uchybiefi oraz om6wienia nieprawidlowosci na okresowych naradach
roboczych z pracownikami,
okreSla zakres czynnosci i odpowiedzialnosci zatrudnionych pracownik6w.

W czasie nieobecno6ci kierownika kom6rki organizacyjnej jego funkcje pzejmuje wyznaczony
pzez niego pracownik tej kom6rki. Pracownik zastgpujqcy winien zna6 caloksztalt zagadnief
dzialalnoSci kom6rki.
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7.
8.

Obowiezek sprawowania stalego zastepstwa w przypadku nieobecnosci kierownika kom6rki
organizacyjnej winien by6 zamieszczony w zakresie czynno5ci danego pracownika.
Wszystkie kom6rki organizacyjne zobowiqzane sq do:
stosowania zasad rachunku ekonomicznego w celu osiqgania optymalnych efekt6w gospodarowania przy planowaniu i wykonywaniu wszelkich rodzaj6w pzedsigwzigc,
Scislej wsp6tpracy i unikania zbgdnych formalnosci pzy realizaqi swych zadafi,
Scislego pzestzegania uchwal wladz Sp6lki oraz zalecen organ6w kontrolnych,
opracowywania projekt6w zazqdzeh wewnqtznych, regulamin6w, instrukcji i wytycznych
w zakresie objetym dzialaniem kom6rki,
zetelnego opracowywania informacji i sprawozdawczoSci,
pzestzegania zasad i pzepis6w bhp i ppo2.,
pzestzegania dyscypliny pracy,
pzesttzegania pzepis6w o ochronie informacji niejawnych stanowiQcych tajemnice slu2bo-

-

wul.

9.

W pzypadku zmian personalnych na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych nalery spozqdza6 protokoly zdawczo - odbiorcze, przekazywane nastqpnie zainteresowanym stronom.

10. Poszczeg6lne kom6rki organizacyjne obowiezane sq wystepowa6 z inicjatywE dotyczqce pc
tzeby i zakresu wydania lub zmiany okreSlonego wewngtrznego aKu normatywnego niqza-

-

nego tematycznie z zakresem ich dzialania w 4t iqzku z :
ukazaniem sie lub nowelizacjq przepisu pafstwowego wzglednie prawa lokalnego,

otzymanq Uchwalq Zgromadzenia Wsp6lnik6w, Rady Nadzorczei lub Zazqdu Sp6lki, K6rej
realizacja wymaga podjecia okreSlonych dzialaf ,
podjqtymi decyzjami na szczeblu Zazqdu wymagajecymi wprowadzenia w zycie w pzedsigbiorstwie Sp6tki.

11. Pzygotowany pod wzgledem merytorycznym projekt wewnetznego aKu normatywnego (lub
jego zmiany) powinien zawiera6 nastepujqce informacje :
- wskazanie potzeby dokonania zmian,
- stan dotychczasowei regulacji w danej dziedzinie,
- zalo2enia i zakres projeKowanego unormowania oraz jego skutki.
12.

Wewnetzne akty normatywne dotyczqce zagadnien, w odniesieniu do kt6rych obowiqzujq
(zgodnie z ustawq o zwiqzkach zawodowych oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi
i innymi pzepisami szczeg6lnymi) okreslone uprawnienia zakladowych organizacji mtiqzkowych, muszE by6 pzed ich wprowadzeniem w 2ycie uzgodnione lub zaopiniowane przez strone
zwiqzkowq.
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Biuro Zazqdu dziala

w
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-

Biuro Zazedu

obowiqzujqce pzepisy ptawa otaz wewnetzne uregulowania

w Spolce.

Zakres dzialania:

'1.

Prowadzenie obslugi Zazqdu Sp6lki.

2.
3.
4.

Pzeka lwanie

5.

Organizowanie pracy ispotkaf slu2bowych Zazqdowi Sp6lki.

6.

Pzygotowywanie potzebnych material6w dla Zazqdu Spolki na spotkania slu2bowe.

7.

WeMkowanie propozycji spotkaf klient6w z Zatzqdem, a w razie potzeby odwotywanie ich

informacji uzyskanej od Zazqdu Sp6lki zainteresowanym jednostkom.

Prowadzenie kalendaza spotkaf Zazqdu Sp6lki.

Pzedkladanie korespondencji do dekretacji Zazqdu Sp6lki.

i zapisywanie nowych termin6w.

8.
9.

Obslugiwanie goSci zaproszonych do Biura Zazqdu Sp6tki.
Prowadzenie i pzechowywanie ksiqzki konkoli Sp6lki.

10. Obsfuga komputera, faksu, kserokopiarki.
1

1. Lqczenie rozm6w telefonicznych.

12. Udzielanie informacji telefonicznych lub bezposrednich osobom zainteresowanym kontaktem
z Zazqdem Sp6lki.
13. Organizowanie i zglaszanie wyjazd6w slu2bowych Zazqdu Sp6lki.
14. Obslugiwanie gl6wnego konta poczty eleKronicznej Zarzqdu Sp6lki (wysylanie

i

odbieranie

e- maili).
15. Asystowanie i pomoc we wszystkich dziafaniach Zazqdu Spolki.
1

6. Wsp6ltwozenie pozytywnego wizerunku

fi

rmy.

17. Wspolpraca z Uz?dem Miasta Czgstochowy w zakresie pzekazywania informacji dotyczqcych
biezacych Wdatzefi z udzialem MPK w Czqstochowie Sp. z o. o.
18. Wlasciwe pzechoq4rranie biezacych dokument6w biura iprzekazywanie ich okresowo do archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
19. Pzestzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy slu2bowej.

20. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.

W sklad Biura Zazadu wchodzr.

BP - Biuro Podawcze - Sekretariat
Zakres dzialania:

1. Prowadzenie ksiq2ki skarg iwniosk6w Sp6lki.
2. Prowadzenie rejestru pieczeci (ewidencjonowanie i zlomowanie).
3. Wysyfanie iodbi6r korespondencji Sp6lki z Uzgdu Pocztowego.
Ragulamln oryanlzacylny MPK w C2Qatochgwie sp. z o- o.
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4.

Rozdziaf korespondencji miqdzy poszczeg6lnymi kom6rkami organizacyjnymi zgodnie z dekr+
tacjq Zazqdu Sp6lki.

5. Ewidencjonowanie korespondencji pzychodzqcej i wychodzqcej.
6. Dorqczanie korespondencji do r62nych instytucji.
7. DorQczanie prasy do poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych.
8. PozQdkowanie i archiwizacja prowadzonych spraw sQdowych i administracyjnych Sp6lki.
9. Terminowe rozpatrywanie ustnych i pisemnych skarg, wniosk6w i za2aleh dotyczqcych zagadnied ruchu oraz prowadzenie dokumentacji z tym zwiqzanej.

'10. Prowadzenie dokumentacji zwiqzanq z ubezpieczeniem w PZU pracownik6w na 2ycie iod nieszczesliwych wypadkow.
1

1. EleKroniczna obsfuga zlecen pocztowych.

12. Obsluga komputera, fuksu, kserokopiarki oraz bindowanie dokument6w.

13. Nadawanie i przyjmowanie faks6w.
14. Pzepisywanie zleconych pism.
',|5. Pzyjmowanie i obsluga interesant6w.
't

6. Laczenie rozm6w telefonicznych.

1

7. Wsp6ltwozenie pozytywnego wizerunku

fi

rmy.

18. Pzestzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i tiajemnicy sluzbowej.
19. Obslugiwanie zaproszonych go6ci na sali konferencyjnej.

20. Wfasdwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w biura i pzekazywanie ich okresowo do archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tyrn zakresie pzepisami.

21. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppo2.

Regulanln Orgtnlzteylnf nPK v Cz*aocrto*lo Sp.
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BHP.SEKCJABHP
Sekcja BHP dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnQtzne uregulowania w Spolce.
Sekcja BHP wykonuje zadania zd'tiqzane z bezpieczenstwem i higienq ptacy otaz ochronq pzedwpozalowq.

Zakres dzialania:

1.

Dokonywanie okresowych kontroli, stanu bezpieczenstwa i higieny pracy onz bezpieczenstwa
pzeciwpozarowego w podleglych obiektach.
2. Dokonywanie okresowych ocen ianaliz stanu bezpieczeistwa ihigieny ptacy, ze szczeg6lnym
uwzgfQdnieniem stanowisk, na kt6rych wystepujq zagrozenia wypadkowe oraz natazenia na
choroby zawodowe.
3. Dokonywanie analiz oaz ocen pzyczyn wypadk6w ptzy Wacy, chor6b zawodowych i zdaEen
pozarowych, opracowryanie wniosk6w o charaKeze profilaktycznym oraz spozqdzanie sprawozdaf o wypadkach pt4 Vacy, w drodze do pracy izpracy, chorobach zawodowych, ochrony pzeciwpo2arowej w Sp6lce.
4. Koordynowanie pzedsiewzied z zakresu zapobiegania zagrozeniom powodujqcym wypadki
ptzy Vacy i choroby zawodowe, mo2liwo6ci powstawania po2ar6w, spozqdzanie wniosk6w dotyczEcych poprawy warunk6w bezpieczehstwa, higieny pracy i zabezpieczenia pzeciwpozarowego na podstawie ocen i analiz.
5. Informowanie bie2Qce pracodawcy o stwierdzonych zagro2eniach zawodowych wraz z wnioskami zmiezajqcymi do usuwania tych zagro2en.
6. Opracowywanie przy wsp6ludziale w{asciwych kom6rek organizacyjnych zbiorczych, rocznych
i wieloletnich plan6w poprawy warunk6w pracy i bezpieczeistwa pzeciwpozarowego.
7. Kontrolowanie prawidlowoSci wykozystania nakladdw finansowych na cele BHP i zabezpieczenie pzeciwpozarowe.
8. Uczestniczenie w pracach komisji pzyjmujqcych do eksploatacji nowo zbudowane lub pzebudowane obiekty.
9. Uczestniczenie w pracach pzy ocenie projeK6w inwestycyjnych.
10. Doradztwo w zakresie stosowania pzepis6w oraz zasad bezpieczensfua i higieny pracy.
1 1. Opiniowanie szczegolowych instrukcji dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy na poszcze96lnych stanowiskach pracy.
12. Udzial w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, K6re wiq2e sig z wykonywanq pracq.
13. Wspolpraca z wla5ciwymi kom6rkami organizacyjnymi lub osobami, w szczeg6lno6;ci w zakresie

organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolei w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny Wacy otaz zapewnienia wtaSciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracownik6w.

14. Wsp6ldziafanie ze spolecznq inspekcjq ptacy orcz z zakladowymi organizacjami zwiqzkowymi

pzy podejmowaniu pzez nie dzialan majqcych na celu pzestzeganie pzepis6w oraz zasad

bezpieczeristwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrebnych pzepisach oraz
podejmowanych pzez pracodawcA pzedsiewzieciach majqcych na celu poprawe warunk6w
pracy.
'15. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy, a tak2e w pracach
komisji bezpieczeristwa ihigieny pracy oraz innych zakladowych komisji zajmujqcych sie problematykq bezpieczefstwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym iwypadkom pEy pracy,
1 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczqcej pneprowadzanych badaf okresowych.
17. Wlasciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w sekcji i pzekazywanie ich okresowo do archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
'18. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.

Regulamin Organizacyjny MPK w CzFtochowi. Sp. z o, o.
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NM - Sekcja Marketingu i Reklamy
Sekcja Marketingu i Reklamy dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnetzne uregulowania w Sp6lce.
Sekcja Marketingu i Reklamy wykonuje nastepujqce czynnosci i dzialania zawarte w pzedmiocie dziafalnoSci Sp6lki:

r

posrednio w spzedazy czasu miejsca na cele reklamowe w pozostalych mediach

Zakres dzialania:

.

Ekspozycja reklam na zewnetznych powiezchniach bocznych pojazd6w komunikacji miejskiej
oraz reklam typu back i fullback umieszczanych na tylnej powiezchni autobus6w.
2. Ekspozycja reklam w zewnetznych ramkach reklamowych, umieszczanych na wagonach tramwajowych, z pelnq obslugE polegajqcq na zamontowaniu reklamy idemonta2u po zakodczeniu
ekspozycji, lqcznie z seMisem, czyli naprawq powstatych uszkodzefi (zdazenie drogowe, wandalizm).
3. Umieszczanie plakat6w i ulotek w Srodkach komunikacji miejskiej, ich ekspozycja, seruis czyli
wymiana plakat6w w pzypadku uszkodzenia lub pojawienia si9 wulgamych napis6w oraz de'
montaz po zakoriczeniu ekspozycji.
4. Spzeda2, ekspozycja, seruis i demontaz plakat6w umieszczanych w ramkach reklamowych
zamontowanych w pojazdach MPK.
5. Ekspozycja uzedzefi reklamowych - tablic reklamowych, umieszczanych na gruntach i budynkach nalezqcych do MPK.
6. Monitorowanie i spozqdzanie comiesigcznej sprawozdawczosci oraz dokumentacji fotograficznej dla firm zewnettznych, dotyczqcej eksponowania :
ramek reklamowych zamontowanych w autobusach,
ramek reklamowych zamontowanych w wagonach tramwajowych'
uchvvyt6w pasazerskich jako nosnik6w reklamowych zamontowanych w autobusach itramwajach.
7. Prowadzenie spzedazy spot6w reklamowych emitowanych w postaci wysokiej jakoSci filmu oraz
zdj96 na monitorach LCD.
B. pzyjmowanie zlecef na wykonanie spotu reklamowego emitowanego w postaci wysokiej jakosci
filmu oraz zdjgc na monitorach LCD.
9. Koordynowanie i ustalanie termin6w prac w zakresie wykonania spotu reklamowego.
10. Prowadzenie swzedazy i obsluga klient6w korzystajqcych z powy2szych form reklam.
1 1 . Organizowanie i pzeprowadzanie spotkari z pzedstawicielami firm zainteresowanych ofertQ reklamowq MPK.
12. Prezentowanie ofert reklamowych bezposrednio u klienta ipozyskiwanie nowych zleceniodawc6w w celu ekspozycji wszystkich form reklam.
13. Seruisowanie i naprawa graflk reklamowych umieszczonych na pojazdach - klient6w MPK.
14. Monitorowanie pozostalych reklam zewnqtznych funkcjonuiqcych na pojazdach MPK z pzekazywaniem informacji, do poszczeg6lnych agencji reklamowych, o stanie grafiki reklamowej, jej
uszkodzeniach i zniszczeniach wraz z dokumentacjq fotograficznq.
15. Koordynowanie i ustalanie termin6w prac w zakresie umieszczania i demonta2u reklam zewngtznych, wykonywanych pzez agencje reklamowe z r62nych miast Polski, z Wydzialem Autobusowym oraz Tramwajowym.
16. Koordynowanie i nadz6r nad pracami zwiqzanymi z naktadaniem idemonta2em reklam zewnetrznych, wykonryanymi przez firmy zewnetzne.
17. Wykonywanie projekt6w i nakladanie grafiki reklamowej na pojazdach, tablicach reklamowych
oraz spot6w reklamowych dla potzeb MPK.
1

l
^
^
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18. Zlecanie wykonania spotu reklamowego, grafiki reklamowej dla

potzeb MPK agencjom reklamo-

wym.
19. Prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z dzialalnosciq Sekcji Marketingu i Reklamy (umowy, faKurowanie spzedazy uslug, sprawozdawczos6, protokoly ustalerl, pzebiegi pracy pojazd6w, prowadzenie rejestr6w, spozqdzanie cennik6w, ofert reklamowych i kalkulacji cenowych, ptowadzenie dokumentacji fotog raficznej itp.).
20. Pzygotowywanie i realizowanie zewngtznych kampanii informacyjnych.
21. Pzygotowywanie i realizowanie zewnqtznych kampanii promocyjnych.
22. Reprezentowanie Zazqdu Sp6tki w kontaktach z mediami iopiniq publicznq.

23. Propagowanie dobrego wizerunku firmy na zewnqtz.
24. Realizowanie polityki informacyjnej Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikaryjnego

25. Bie2aca wsp6lpraca z dziennikazami iopiniq publicznq.
26. Wsp6ludzial pzy twozeniu strategii medialnei.
27. Pzygotowywanie material6w prasowych i informacyjnych oraz innych wynikajqcych z pelnionej
funkcji oraz zakresu czynno6ci.
28. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, briefing6w i innych spotkafi z dziennikarzami.

29. Wypowiadanie sig w mediach i wspolpracowanie ze spolecznoSciq medialnq.
30. Wsp6lpracowanie ze spolecznosciq lokalnq.
31. Wsp6fpracowanie z Uzgdem Miasta Czestochowy w zakresie pzekazywania informacji dotyczqcych bie2qcych wydazei z udzialem MPK w Czestochowie Sp. z o' o.
32. Wsp6lpracowanie z samozqdowymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Czestochowy w zakresie polityki informacyjnej.
33. Pzygotowywanie i realizowanie zewngtznych kampanii informacyjnych
34. Zglaszanie do Dzialu Zam6wien Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
prawnych z osobami
35. Zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w cywilno
fizycznymi w celu zarejestrowania ich w rejestze umow.
36. Wlasciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w sekcji i pzekazywanie ich okresowo do archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisam..

-

37. Pzestzeganie przepis6w BHP ippoz.

Regu|E'filn Organlzacyjny lrrPK w Cze6tochowle Sp. z o. o.
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PP. DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH
Dzial Spraw Pracowniczych dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewngtzne uregulowania w Sp6lce.
Dzial Spraw Pracowniczych wykonuje nastepujqce czynno5ci i dzialania zawarte w pzedmiocie dzialalnoSci So6lki

r

:

pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wykonuje zadania z.rtiqzane z:
realizacjq planu zahudnienia iwykozystania kadr oraz dyscypliny pracy,

-

planowaniem ikontrolq stanu zatrudnienia, gospodarowaniem funduszem ptac i politykq placowq
w SD6lce,
sprawowaniem kontroli nad prawidlowym udostepnianiem informacji publicznych oglaszanych
w BlP,
organizowaniem i prowadzeniem szkolei pracownik6w wszystkich grup zawodowych w specjalnoSciach stosowanych w zaleznosci od potzeb Sp6lki popzez szkolenie zawodowe,
prawidlowym funkcjonowaniem osrodka wczasowego w Miqdzywodziu,
prowadzeniem archiwumzakladowego,
obsluga zakladowego funduszu Swiadczefi socjalnych.

W sklad Dzialu wchodzq:
PA

-

Archlwum

Zakres dzialania:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

prognozowanie, planowanie i bilansowanie potzeb kadrowych ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem kadr kwalifikowanych.
Prowadzenie spraw zwiazanych z nawiTywaniem i roadqzywaniem stosunku pracy.
Rekrutacja, dob6r i rozmieszczenie kadr w zakladzie, sprawowanie meMorycznego nadzoru
i kontroli w zakresie zmian stanowisk pracy i awansowania.
Wsp6lpraca z Powiatowym Uzqdem Pracy w zakresie naboru pracownik6w.
Prowadzenie akt osobowych pracownik6w oraz dodatkowej dokumentacji z'Ni?z;anq z ptac4
kierowcdw i ich pzechowyraranie.
Sprawowanie kontroli i nadzoru nad pzestzeganiem dyscypliny pracy i etyki zawodowej pracownik6w zakladu.
Prowadzenie centralnej kartoteki dotyczqcej obecnosci w pracy pracownik6w.
Wydawanie i aKualizowanie legitymacji sluzbowych kart elektronicznych pracownikom oraz
leditymacji uprawniajqcych do bezplatnych pzejazd6w emerytom, rencistom i uprawnionym
czlonkom rodzin.
prowadzenie ewidencji w zakresie urlop6w wypoczynkowych, okolicznoSciowych i chorobowe

-

go.
10. Wystawianie delegacji sluzbowych dla pracownik6\w i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

11. prowadzenie spraw zwiqzanych z zaliczaniem okres6w uprawniajqcych do Swiadczen pracowniczych (gratyfikacji, dodatku stazowego, odpraw emerytalnych i rentowych).
12. Pzygotowywanie wniosk6w rentowych i emerytalnych oraz wsp6lpracowanie z zus-em w tym
zakresie.
13. Zglaszanie do ZUS-u ubezpieczenia pracownik6w - druki ZUA, V|{UA, ZIUA' ZZA' Rp 7 .
14. Prowadzenie ewidencli pracownik6w wg klasyfikacji GUS i ZUS.
15. Opracowywanie plan6w zatrudnienia i funduszu wynagrodzefi pracownik6w Sp6lki.
16. Opracowywanie zasad wynagradzania pracownik6w w oparciu o obowiqzujqce akty prawne.
17. Pzygotowywanie material6w w zakresie ka2dorazowych pzeszeregowafi' podwyzek plac'
zmian placowych wszystkich grup pracownik6w.
Regulamln Oryanlzacyiny
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18. Nadzorowanie zgodnoSci zatrudnienia i zaszeregowania pracownik6w nowo pzyjmowanych'
pzenoszonych z obowiqzujqcym taryfikatorem.
19. Opracowyr,\,anie okresowych i biezqcych analiz z dzialalnosci Sp6lki w zakresie zatrudnienia,
funduszu pfac oraz czasu pzepracowanego i niepzepracowanego.
20. Pzyjmowanie i kontrolowanie wniosk6w premiowych dostarczanych pzez kom6rki organizacyjne.

21. Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie wykonania funduszu plac, zatrudnienia i czasu
pzepracowanego.
22. \Nyliezanie relacji ekonomicznych w zakresie wzrostu Sredniej placy i wydajnoSci pracy.
23. Kontrolowanie i ocena wykonania zadari planowych Sp6lki oraz poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych w zakresie dyscypliny plac i gospodarki czasem pracy, wykorzystania godzin
nadliczbowych i wydajnoSci pracy.
24. Redagowanie i kompletowanie zakres6w czynnoSci wszystkich pracownik6w zatrudnionych na
stanowiskach nierobotniczych.
096lnej struktury organizacyjnej Sp6lki.
25. Projektowanie i opracowy
^,anie
26. Analiza prawidlowo5ci zamieszczanych informacji publicznych oglaszanych w BlP.

27. Prowadzenie analizy koszt6w pzeprowadzanych szkolei.
28. Kierowanie pracownik6w na szkolenia na wniosek kierownik6w kom6rek organizacyjnych a tak2e organizowanie szkoleri dla pracownik6w w celu pzekwalifikowania.
29. Opracowywanie plan6w szkolenia zawodowego doksztalcania i doskonalenia kadr oraz ich realizacja.
30. Prowadzenie ewidencji pracownik6w kierowanych i aKualnie ksztalcqcych sie w szkolach wyzszych i Srednich.
31. Sprawowanie nadzoru nad pzebiegiem wstepnego sta2u pracy absolwent6w i kontroli rcalizacii
programu stazowego, organizowanie praktyk zawodowych i studenckich.
32. Wsp6ldzialanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi Sp6lkiw zakresie szkolenia pracownik6w.
33. Pzygotowanie osrodka wczasowego w MiQdzywodziu do sezonu oraz kompletowanie wyposazenia niezbednego do funkcjonalnego wykozystania'
34. Spzeda2 skierowai na wczasy do o6rodka wczasowego w Miedz],wodziu.
35. Spozqdzanie sprawozdan ianaliz dla potzeb wewnetznych izewnetznych oraz agend GUSu w ramach obowiqzujqcych pnepis6w w tym zakresie.
36. Udzielanie wyjasnieri z zakresu kodeksu pracy zasad wynagradzania, obowiqzk6w i uprawniefi
pracownik6w i pracodawcy
37. Prowadzenie archiwum zakladowego.
38. Prowadzenie spraw zwiqzanych z uprawnieniami kierowc6w i motorniczych zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami.
39. Prowadzenie spraw zwiqzanych z naliczaniem i podzialem Srodk6w zfSs.
40. WtaSciwe pzechowywanie biezacych dokument6w dzialu i pzekazywanie ich okresowo do archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami'
41. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.

Rogulamln OryankacyJny nPK w Cze5tochowlo SP, z o. o.
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PO. DZIAI ORGANIZACJI

o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnetzne

Dzial Organizacji dziala w oparciu
w So6lce.

uregulowania

Dzial Organizacji realizuje zadania nriqzane z organizacjq, zazqdzaniem w Sp6lce.

Zakres dzialania
1

.

:

Prowadzenie spraw zwiqzanych ze zmianami wpis6w do wniosk6w do Krajowego Rejestru
Sqdowego.

2.

Spozqdzanie odpis6w

z

Krajowego Rejestru Sqdowego

z

rejestru pzedsiebiorc6w

i prowadzenie ewidencji ich wydawania.

3.

Spozedzanie kwartalnej informacji o Sp6lce z udzialem Miasta Czestochowy.

4.

Przygotowywanie projeK6w uchwal na posiedzenia Zazqdu Sp6lki.

5.

Spozqdzanie protokol6w

i

uchwal

z

posiedzef Zazqdu Sp6lki oraz innych aK6w

normatywnych.

6.

Spozqdzanie odpis6w

i

kopii uchwal Zazqdu Sp6lki

i pzekazywanie ich odpowiednim

kom6rkom organizacyjnym.

7.
8.
9.

Pzygotowywanie projeK6w uchwal na posiedzenia Rady Nadzorczej.
Ewidencjonowanie i pzechowyrvanie protokof6w i uchwal Rady Nadzorczej.

Ewidencjonowanie

i

pzechowywanie protokol6w

i

uchwal

z

posiedzen Zgromadzenia

Wsp6lnik6w.
10. Spozqdzanie protokot6w z narad Zazqdu Sp6lki
oraz spotkafi wewnetznych Sp6lki.
1

z Kierownikami Kom6rek

Organizacyjnych

1. Prowadzenie Ksiegi Udzial6w Sp6lki.

2. Ewidencjonowanie aK6w wewngtznych Sp6lki.
13. Twozenie tekst6w jednolitych obowiqzujQcych akt6w wewnetznych na potzeby Sp6lki.
1

'14. Nadz6r nad procesem zawierania lub kontynuowania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

osbb zazqdz4qcych sp6lkq kapitafowq.
1

5. Opracowywanie pism okolicznosciowych.

16. Ewidencjonowanie korespondencji
17. Wsp6lpracowanie

z

i

zawiadamianie zainteresowane kom6rki organizacyjne.

kom6rkami organizacyjnymi

w

zakresie prac nale2qcych do Dziafu

Organizacji.
18. Wla6dwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w dzialu i pzekazywanie ich okresowo do ar-

chiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
19. Pzestzeganie pzepis6w BHP ippoz.

R.galanln O.gwlz.cyhy nPt< w Cz?6tochowr.
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Sekcja Infomatyki

Sekcja lnformatyki dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy ptai.r'la onz wewnQtzne uregulowania
w So6lce.
Sekcja Informatyki zajmuje sig pzetwazaniem danych z poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych za
pomocq komputer6w zgodnie z obowiqzujecymi pzepisami.

Zakres dzlalania:

.

badanie mo2liwo6ci zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej
w okreslonych strefach dzialania Sp6lki.

2.

Nadz6r nad poprawno6ciq wdrozenia, uruchamiania i przygotowania do eksploatiacji system6w
informatycznych oraz ich konsenvacja.

3.

Nadzorowanie pracy uzqdzefi komputerowych oraz czuwanie nad prawidfowym pzebiegiem
pzetwazania system6w informatycznych.

1

Rozpoznawanie

i

4. Wdrazanie i testowanie nowych system6w.
5. Ocena efekrywnosci system6w wdro2onych w pzedsigbiorstwie.
6. Nadzorowanie dzialajqcych systemdw informatycznych, znajdowanie

Ued6w

i

kontaktowanie

sig z firmq, kt6ra dany system wdro2yla w celu ich usuniecia.

7. Archiwizowanie bazy danych zgodnie z obowiqzujQcymi pzepisami.
8. Pzestzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie tajemnicy wszystkich
danych dotyczqcych Sp6lki.

g.

Kontrolowanie uzytkownik6w systemu komputerowego
spzgtu komputerowego do cel6w slu2bowych.

w celu sprawdzenia wykorzystania

i kontrola poprawnoSci struKury kart elektronicznych systemu biletu elektronicznego.
pojawienia sig podejzenia obecnoSci nieprawidlowych kart informowanie odpopzypadku
W
wiednich stu2b.
11. Obstuga nazgdzi informagcznych poar/alajqcych na znajdowanie nieprawidlowo dziatajqcych
elementow systemu biletu elektronicznego, interpretowanie wynik6w oraz podejmowanie
dzialaf w celu ich usunigcia.
1 2. Administrowanie system6w wdro2onych w pzedsigbiorstwie.

10. Analiza

13. Serwisowanie automat6w biletowych.
14. Obsluga meMoryczna strony intemetowej
nych Sp6lki.

-

na podstawie informacji z kom6rek organizacyj-

15. Zgilaszanie do Dzialu Zam6wiefi Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych umOw na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w'

16. Zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w cpvilno
fizycznymi w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.

-

prawnych z osobami

17. Wlasciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w sekcji i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w $m zakresie przepisami.

18. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.

Ragulamrn OryanlzacyJny UPK w CzFtochowie Sp. a o. o.
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OSK
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OSRODEKSZKOLENIAKIEROWCoW

Osrodek Szkolenia Kierowc6w dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy ptawa otaz wewnettzne uregulowania w Sp6lce.
O6rodek Szkolenia Kierowc6w wykonuje nastgpujqce czynnosci i dzialania zawarte w pzedmiocie
dzialalnosci So6lki:

.

pozaszkolne formy edukacji z zakresu naukijazdy i pilotazu.

Zakres dzialania:

'1. Prowadzenie vkolei okresowych dla

kierowc6w wykonujqcych transport drogowy w zakresie
Dl, D1+E, D, D+E

pawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E oraz

2.
3.

4.
5.

6.

Prowadzenie kurs6w prawa jazdy kat. D.
Opracowywanie cennika oplat za szkolenia i kursy prowadzone pzez OSK.

Rog/ula,n'ln OryanlacyJny ,rPK w CzFaochotvi. sp. 2 o. o.
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-

biurowej w zakresie funkcjonowania Osrodka
Prowadzenie dokumentacji administracyjno
Kierowc6w.
Szkolenia
Wlasciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w i pzekazywanie ich okresowo do archiwum
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
Pzestzeganie pzepis6w bhp i ppo2 w szczeg6lno5ci znajomo5ci i stosowania tych pzepis6u
regulamin6w i instrukcji dotyczqcych bezpieczenstwa ppo2.
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Gl6wny Specjalista ds. techniczno - eksploatacyjnych

Gf6wny specjalista ds. technicznych dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa
uregulowania w Sp6lce.

Zakres dzialania

oqz wewnQtzne

:

1. Uczestniczenie w pracach Sp6lki zwiqzanych z technikq i eksploatacje.
2. Opiniowanie zakladowych norm zu2ycia paliw plynnych i olej6w.
3. Opiniowanie zgfaszanych temat6w techniczno - eksploatacyjnych ptzez wydziaty.
4. Opiniowanie plan6w i projeK6w oraz nadz6r bieZqcych spraw dotyczqcych zagadniei
nycn z

zwiqza-

:

- utzymaniem i modernizacjq infrastruktury technicznej,

-

inwestycjq, remontami napraw gl6wnych

i

regeneracjq podzespol6w taboru autobusowo -

tramwajowych.

5.

Sprawowanie nadzoru nad prawidlowym wykozystaniem paliw, smar6w i innych plyn6w eksploatacyjnych, a takze nad czesciami zamiennymi, ogumieniem, akumulatorami i innymi materialami.

6.

Sprawowanie nadzoru nad caloksztaftem gospodarki obslugowo

-

remontowej taboru i uzq-

dzen technicznych.

7.

Opiniowanie dokumentacji w zakresie zakupu i spzedazy taboru, maszyn i uzqdzef technicznych oraz ich kasacji.

8.
9.

Inicjowanie szkolei w zakresie (wfasnym lub zleconym) w podleglych slu2bach.
Inicjowanie dzialania w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej isocjalnej Spolki.

10. Sprawowanie nadzoru nad rcalizagq zada^ pzewozowych Sp6lki.
11. Realizacja zadari okreslonych uchwalami Zazqdu Sp6lki.
12. WaSciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w i pzekazywanie ich okresowo do archiwum
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
13. Pzestzeganie pzepis6w BHP ippoz

Regulamin Oryaniztcylny IIPX w Cz.€tochovla Sp. z o. o-
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WTA.WYDZIAL AUTOBUSOWY
Wydzial Autobusowy dziala w oparciu o obowiqzujece pzepisy ptawa onz wewnetzne uregulowania
w Sp6lce.

Wydzial Autobusowy prowadzi caloksAaft dzialalnosci aryiqzanej z technicznym przygotowaniem
autobus6w do wyjazdu na linie komunikacyjne. Wykonuje naprawy biezqce, awaryjne, powypadkowe
laboru autobusowego oraz pojazd6w Wydzialu Utzymania InfrastruKury i Wydziafu Tramwajowego.
Wydzial Autobusowy wykonuje nastepujEce czynno6ci i dzialania zawarte w pzedmiocie dzialalno5ci
So6lki :

.
.

naprawa i konserwacja pozostalego spzetu transportowego,
konsenaracja i naprawa pojazd6w samochodowych z wylqczeniem motocykli.

W sklad Wydzialu Autobusowego wchodzi:

AZ

- Oddzial

Zajezdni

w tym brygada tankujqca

Zakres dzialania:

1.

Analizowanie zu2ycia material6w (czeSci).

2.

Wspoldzialanie z innymi kom6rkami Sp6lki w opracowaniu planu techniczno - ekonomicznego
dla Wydziafu Autobusowego.
3. Prowadzenie niezbgdnej okreSlonej pzepisami dokumentiacji technicznej, materialowej oraz
wynikajqcej z przepis6w prawa pracy i sprawozdawczoici.
4. Nadzolowanie dyscypliny iw{aSciwego wykozystania czasu pracy.
5. Spozqdzanie miesiecznych harmonogram6w pracy dla pracownik6w.
6. Prowadzenie w{asciwej gospodarki taborem autobusowym i pozostalymi posiadanymi w uflkowaniu Srodkami trwalymi oraz materialami dlugotMalego uzytkowania i ich ewidencja.
7. Wspoldzialanie w szybkim i sprawnym likwidowaniu zakf6cef i awarii w ruchu na liniach autobusowych i tramwajowych.
8. Wsp6ldzialanie w opracowywaniu projektu planu techniczno - ekonomicznego dla trakcji autobusowej.
9. Realizowanie planowanych wska2nik6w gotowoSci technicznej, wykorzystania taboru oraz nie
pzekraczanie planowanych ilo5ci utraconych kurs6w.
10. Okresowa tem atyczna analiza pracy Wydziafu.
11. Bieaqca analiza pr4czyn zjazd6w technicznych taboru autobusowego.
12. Prowadzenie dokumentacji technicznej zwiQzanej z pracq Wydzialu.
13. Prowadzenie ewidencji izestawiefi niezbgdnych dla ustialenia stopnia regulamo5ci kursowania
taboru, ze szczeg6lnym uwzglednieniem stanu taboru.
'14. Ewidencjonowanie ilosci niesprawnych autobus6w bedqcych w u2ytkowaniu Vwdzlalu.
15. Wykonywanie dziennych iokresowych raport6w o niesprawnoSci autobusu.
16. Ewidencjonowanie ilosci niesprawnych pojazd6w Sp6+ki.
17. Wykonywanie pzeglqd6w z zakresu stanu technicznego pojazd6w (Sp6lki) bgdqcych na stanie
Wydzialu Tramwajowego i Utzymania InftastruKury.
18. Prowadzenie racjonalnej gospodarki iewidencja oraz pzestzeganie norm zu2ycia material6w
pednych, olej6w, smar6w, czq6ci zamiennych, zespol6w i podzespof6w.
19. Naprawy bie2qce, awaryjne, powypadkowe autobus6w oraz pojazd6w Wydzialu Utzymania
Infrastruktury i Wydzialu Tramwajowego.
20. Wykonywanie planowanych pzeglqd6w autobus6w i pozostalego taboru Sp6lki wedfug zaleceh
producenta oraz wynikajecych z ustawy prawo o ruchu drogowym.
21. Konserwacja i utzymanie w stalej sprawnosci technicznej paramek6w biletu elektronicznego.
Regulamln Organlztcylny nPX w C.Ftochowta Sp. z o. o.
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22. Naprawa podzespol6w wchodzqcych w sklad systemu biletu elektronicznego.
23. Prowadzenie nadzoru technicznego w operacjach wymagajqcych rozszezenia wiedzy technicznej.

24. Wsp6lpraca z Ozialem Zaopalrzenia i Magazyn6w w zakresie zakupu zamiennych czgSci, nazqdzi, material6w potrzebnych do dzialania Wydzialu.
25. Wdra2anie usprawniefi technicznych w zespolach bqd2 podzespolach stosowanych w taboze
komunikacyjnym.
26. Spozqdzanie opinii dotyczqcych stanu technicznego taboru autobusowego, ich wycofania
z eksploatacji ze wzglgdu na stan techniczny oraz dokonywanie odbioru technicznego nowo nabytych autobus6w.
27. Zlec',nie Wkonania ocen technicznych autobus6w pzeznaczonych do kasacji.
28. Nadzorowanie i kontrola stosowania pzez kom6rki zaplecza pzepis6w inorm Polskiego Komitetu Normalizacji oraz norm branzowych i zak+adowych.
29. Analizowanie przyc,zyn pzedwczesnego zu2ycia lub uszkodzenia czesci zamiennych zespol6w
lub podzespol6w oraz podejmowanie wynikajqcych stEd wniosk6w.
30. Badanie sprawnosci technicznej autobus6w powracajqcych z linii do zajezdni w tym kontrolowanie stanu technicznego zespol6w mechanicznych autobusu ze szczeg6lnym uwzglednieniem
warunk6w bezpieczef stwa jazdy.
3'1. Kontrolowanie wstepne, dorazne i ostateczne po wykonaniu naprawy zespolu, uzqdzenia.

32. Kontrolowanie wykonania pzeglqd6w OT - 1 autobus6w.
33. Weryfikowanie i pzeprowadzanie pomiar6w zespol6w i podzespol6w naprawianych i remontowanych autobus6w.
34. Stwierdzanie uszkodzefi pojazd6w zaistnialych w czasie eksploatacji.
35. Pzeprowadzanie weryfikacji remontowanych pojazd6w, zespolow i czesci.
36. Kontrolowanie jakoSci czg6ci i zespol6w sprowadzanych do magazynu z zewnqtz.
37. Wykonywanie pomiar6w czgSci po obr6bce mechanicznej i cieplnej.
38. Kwaf ifikowanie czgSci, zespol6w i uzqdzei. do regeneracji.
39. Wsp6lpraca z Dzialem Zam6wiefi Publicznych, Techniki i Inwestycji pzy skladaniu ofert na zakup: autobus6w, olej6w, smar6w, pNyn6w eksploatacyjnych, ogumienia.
40. Wsp6lpraca z Sekcjq Marketingu i Reklamy w zakresie umieszczania reklam na taboze autobusowym oraz w zakresie oceny stanu technicznego pojazdu, kt6ry ma sfuzyC jako noSnik reklamy.
41. Ocena i likwidacja uszkodzen pojazd6w, zdazeh drogowych wraz z wykonywaniem niezbQdnej
dokumentacji fotograficznej oraz informowanie o nich zainteresowane kom6rki organizacyjne.
42. Niezwloczne informowanie Zazadu Sp6lki o wszelkich uszkodzeniach pojazd6w wraz z odpowiedniq dokumentacjq w tym dokumentacjq fotograficznq zgromadzonq na okoliczno66 danego
zdatzenia.
43. Wspolpracowanie i prowadzenie korespondencji (wedtug pzyjQtych procedur w Sp6lce) arviqzanq ze szkodami komunikacyjnymi w mieniu Sp6lki z zakladami ubezpieczeri, Policje oraz
Biurem Rozliczei Wydzial6w.
44. Wsp6lpraca z innymi pzedsiQbiorstwami i zakladami komunikacyjnymi w zakresie usprawniefi
komunikacyjnych.
45. Spozqdzanie do organu Policji wniosk6w o Sciganie os6b zakl6cajqcych pozqdek publiczny
lub dokonujqcych czyn6w chuligafskich w Srodkach komunikacji.
46. Dysponowanie Srodkami trwatymi imaterialami dlugotrwalego uzytku bedQcymi na stanie Wydzialu zgodnie z ich pzeznaczeniem oraz ich ewidencjonowanie.
47. Swiadczenie uslug na zecz innych podmiot6w gospodarczych.
48. Pomiar i pasowanie czesci podczas remontu kapitalnego silnik6w.
49. Kontrolowanie jakoSci plyn6w eksploatacyjnych, akumulator6w, ogumienia pojazd6w br. pzeglqd jesienno - zimowy.
50. Badanie dostaw paliwa testerem na obecnosd oleju opalowego.
Rquhmln OryanE cylny nPK w Czfstochowle
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Sprawdzanie i uzupelnianie plyn6w eksploatacyjnych w autobusach po zje2dzie na zajezdniq.
Uzupelnianie paliw p'lynnych w autobusach.
Potwierdzanie w karcie drogowej autobusu sprawnoSci technicznej.
Mycie pojazd6w na myjni.
Prowadzenie czynnosci pzetokowo - manewrowych na terenie zajezdni.
Pzygotowanie taboru do ekspedycji na linie komunikacyjne zgodnie z listq autobus6w otrzymanq od dyspozytora.
57. Zbie:.anie z pojazd6w tablic kierunkowych i dostarczanie na Dyspozyturg.
58. Pzeprowadzanie systematycznej kontroli:
- otablicowania, oznakowania i czystosci pojazd6w,
- stanu technicznego oraz wyposazenia pojazd6w min. w gasnice.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

59. Zglaszanie do Dzialu Zam'wiei Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.

-

prawnych z osobami
60. zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w qrwilno
fizycznymi w celu zarejestrowania ich w rejesttze um6w.
61. Wlasciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w wydziafu i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujecymi w tym zakresie pzepisami.
62. Pzestzeganie pzepis6w bhp i ppoz w szczeg6lnosci znajomosci i stosowania tych pzepis6w,
regulamin6w i instrukcji dotyczqcych bezpieczensMa ppo2. pzez pracownik6w.

Ragtlanh Ory.nlzacyjrry ,IPN w Crf''octrotnto
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WYDZIA& TRAMWAJOWY

Wydzial Tramwajowy dziala w oparciu o obowiqzujece pzepisy prawa otaz wewnqtrzne uregulowania
w Spolce.
Wydzial Tramwajowy wykonuje nastgpujqce czynno6ci i dzialania zawarte w pzedmiocie dzialalnoSci
So6tki :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

naprawa ikonserwacja wzqdze^ elektrycznych,
zbieranie odpad6w innych niz niebezpieczne,
roboty zwiezane z budowq dr6g szynowych i kolei podziemnej,
roboty zwiEzane z budowq linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

wykonywanie instalacjieleKrycznych,
pozostalych instalacji budowlanych,
wykon)
^/anie
transport lqdowy pasazerski, miejski i podmiejski,
pozostafe badania i analizy techniczne,
pozostale spzqtanie,
wykonywanie fotokopii, pzygotowywanie dokument6w i pozostala specjalistyczna dzialalnosc
wspomagajqca prowadzenie biura.

Wydzial Tramwajowy organizuje i koordynuje caloksztaft zagadniefi zwiqzanych z przygotowaniem do
eksploatacji tramwaj6w w zakresie taboru, tor6w i sieci trakcyjnej.
Wydzial Tramwajowy eksploatuje na terenie miasta Czestochowy linie tramwajowe o dfugosci 14,8 km
oraz tory i sie6 trakcyjne.
W sklad wydzialu wchodzq nastepujEce kom6rki organizacyjne:
TTZ

Tl

- Oddzial Zajezdni
- Sekcja Infrastruktury

Tramwajowej

l. Oddzial Zajezdni

Zakres dzialania

1.

2.

:

Wykonywanie pzeglqd6w codziennych, napraw bie2qcych, gt6wnych i awaryjnych taboru tramwajowego w zakresie okreSlonym instrukcjami napraw i pzebiegu kilometr6w.
Sprawdzanie ukladu jezdnego tramwaj6w po wykolejeniach popzez pomiar wysokoSci obze2a
k6l jezdnych oraz prawidfowo5ci rozstaw6w k6l.
Odbior techniczny tramwaj6w po remoncie kapitalnym

3.
4. Spozqdzanie harmonogram6w pracy dla pracownik6w oddziafu.
5. Ustalanie kierunk6w i podejmowanie dzialania dla ciqglego postepu technicznego pzez moder6.
7.

nizacje i uspzetowienie pracy zaplecza technicznego.
Analizowanie przyczyn pzedwczesnego zu2ycia lub uszkodzenia czq6ci zamiennych, nazedzi
i podzespol6w.
Prowadzenie zestawief pzebiegu taboru tramwajowego do planu napraw gl6wnych i remont6w
bie2Qcych.

8.
9.

Kontrolowanie jakosci czgsci i zespolow sprowadzanych do magazynu z zewnqtz.
Realizowanie planowanych wska2nik6w: gotowo56 techniczna, wykozystanie taboru.

i obnizki koszt6w w dzialalnosci
wydzialu.
Prowadzenie racjonalnej gospodarki energiq i pzestzeganie norm zuzycia material6w, surowc6w, czesci zamiennych itp.

10. Twozenie warunk6w dla uzyskiwania poprawy wynik6w
1 1

.

12. Wsp6ldzialanie w szybkim i sprawnym likwidowaniu zakl6cerl i awarii w ruchu tramwajowym.
13. Bie2qce analizowanie ptzyczyn zjazd6w technicznych taboru tramwajowego.
Regu|d,nln OryanizacyJny ttPt< w C2€'.achowie Sp, z o. o.
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14. Prowadzenie wla6ciwej gospodarki mieniem Sp6lki (eksploatacja maszyn, utzqdzefi, budynk6w
itp.)

15. Ocena uszkodzen wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji fotograficznej pojazd6w Wydzialu Tramwajowego po kolizjach i wypadkach.
16. Likwidowanie uszkodzefi, kolizji i zdarzei drogowych oraz pzygotowanie wszelkiej dokumentacji w tym fotograficznej dla zainteresowanych kom6rek organizacyjnych.
17. Niezwloczne informowanie Zazqdu Sp6lki o wszelkich uszkodzeniach pojazd6w hamwajowych.

18. Wsp6lpracowanie i prowadzenie korespondencji (wedlug pzyjQtych procedur w Sp6lce) zwiqzanej ze szkodami komunikaryjnymi w mieniu Sp6lki z zakfadami ubezpieczei, Policjq oraz
Biurem Rozliczef Wydzial6w.
19. Zglaszanie do Dzialu Zam6wie6 Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
20. Zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w cywilno - prawnych z osobami
fizycznymi w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
21. W+aSciwe pzechowywanie biezqcych dokument6w wydzialu i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
22. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.
ll. Sekcja Infrastruktu ry Tramwajowej
Zakres dzialania

1.
2.
3.

:

Zabezpieczanie i utzymywanie w stanie sprawnosci technicznej tor6w tramwajowych popzez
wykonyA,anie remont6w kapitalnych, biezqcych konseMacji, napraw awaryjnych oraz zabudowa i konseMacja siatek i plotk6w ochronnych, utzymywanie w dobrym stanie technicznym
Wzejazd6w Wzez torowisko, utrzymywanie zieleni oraz czystoSci tramwaj6w.
Zapewnienie prawidfowej eksploatacji technicznej taboru gospodarczego.
Spozqdzanie harmonogram6w pracy dla pracownik6w Sekcji,

4.

Ustalanie kierunk6w i podejmowanie dzialania dla ciqglego postgpu technicznego pzez modernizacjg i uspzgtowienie pracy zaplecza technicznego.

5.

Analizowanie Wzyczyn pzedwczesnego zu2ycia lub uszkodzenia czqSci zamiennych, nazedzi
i podzespol6w.
Twozenie warunk6w dla uzyskiwania poprawy wynik6w i obnizki koszt6w w dzialalno6ci sekcji.
Prowadzenie racjonalnej gospodarki energiq i pzestzeganie norm zuzycia materiaf6w, surowc6w, czQsci zamiennych itp.
Wsp6ldziafanie w szybkim i sprawnym likwidowaniu zakl6cefi i awarii w ruchu tramwajowym.
Prowadzenie wta6ciwej gospodarki mieniem Sp6lki (eksploatacja maszyn, uzqdzefi, budynk6w

6.
7.
8.
9.

itp.)

10. Utzymywanie w pelnej sprawno6ci eksploatacyjnej sieci trakcyjnej iwszystkich uzqdzei wchodzqcych w sklad infrastruktury tramwajowej.
1 1. Utzymywanie 24 godzinnego pogotowia sieciowego, kt6rego zadaniem jest utzymanie w ciqglej sprawnosci sieci uzqdzef trakcyjnych (zwrotnice elektryczne, ogzewanie zwrotnic,

i

12.

13.
14.
15.

sygnalizacja i sterowanie), konserwacja, regulacja i wymiana zu2ytych lub uszkodzonych element6w sieci trakcyjnej, regeneracja ospzgtu, naprawy gl6wne, bie2qce i awaryjne oraz ptzeglqdy, konseMacja i obsluga uzqdzefi na czterech podstacjach trakcyjnych.
Wykonwanie konseMacji i napraw uzqdzeri i instalacji eleKrycznych we wszystkich obiektach
Sp6lki.
Sprawowanie nadzoru nad wlaiciwym wykorzystaniem uzqdzefi energetycznych.
Prowadzenie badan okresowych instalacji i wzqdze^ elektrycznych.
Opracowywanie norm oraz analizowanie zu2ycia energii eleKrycznej .
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16. Opracowywanie wnioskow majqcych na celu zmniejszenie zuzycia energii.
17. Opracowywanie we wlasnym zakresie bqdz zlecanie wykonania dokumentacji remont6w uzqdzen i instalacji eleKroenergetycznych.
"f 8. Wykonywanie nowych instalacji oraz monta2 wzqdzefi eleKroenergetycznych lub pzystosowanie istniejqcych do aKualnych potzeb.
19. Prowadzenie i organizacja pomiardw i badaf wska2nik6w energe$cznych szczeg6lnie instalacji

odgromowych i utzqdzef ochrony pzeciwpozarowej zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami
energetycznymi.
20. Ustalanie kierunk6w i podejmowanie dzialania dla ciqglego postepu technicznego pzez modernizacjg i uspzetowienie pracy zaplecza technicznego.
21. Ocena uszkodzef wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji fotograficznej w pzypadku
awarii sieci, podstacji, torowiska.
22. Likwidowanie uszkodzed powstalych w wyniku awarii sieci, podstacji i torowiska onz W4gotowywanie wszelkiej dokumentacji w tym fotograficznej dla zainteresowanych kom6rek organizacyjnych celem rozliczenia szkody.
23. Niezwloczne informowanie Zazqdu Sp6lki o uszkodzeniach w wyniku awarii sieci, podstacji
itorowiska.
24. Wsp6lpracowanie i prowadzenie korespondencji (wedlug pzyjetych procedur w Sp6lce) zwiezanej ze szkodami komunikacyjnymi w mieniu Sp6lki z zakladami ubezpieczefi, Policjq oraz
Biurem Rozliczefi Wydzial6w.
25. Z$aszanie do Dzialu Zam6wiefi Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
26. Zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w cywilno prawnych z osobami
fizycznymi w celu zarejesfowania ich w rejestze um6w.
27. Wfa5ciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w sekcji i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
28. Pzestrzeganie pzepis6w BHP i ppoz.

-
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WE . WYDZIAL EKSPLOATACJI I RUCHU
Wydziaf Eksploatacji i Ruchu dziala w oparciu o obowiqzujQce pzepisy prawa oretz wewnetzne uregulowania w Sp6lce.
Wydzial Eksploatacji i Ruchu prowadzi dzialalnosc arviqzanq z planowaniem, organizowaniem i koordynowaniem ekspedycji taboru na linie komunikacyjne orcz zazqdza ruchem eksploatowanych Srodk6w
komunikacyjnych.
Wydzial Eksploatacji i Ruchu wykonuje nastqpujqce czynnosci i dzialania zawarte w pzedmiocie dzialalnoSci Spolki :

.
.
.
.

transport lqdowy pasazerski, miejski i podmiejski,
pozostaly transport lqdowy pasa2erski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
wynajem i dzier2awa pozostalych pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem motocykli,
wynajem i dzier2awa pozostalych maszyn, uzqdzef oraz d6br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W sklad Wydzialu Eksploatacji i Ruchu wchodzi:

RD

-

Dyspozytura

Zakres dzialania:

1.

2.
3.
4.
5.

Kierowanie podlegtymi kom6rkami organizacyjnymi zgodnie z zakresem zadafi i obowiqzk6w
tych kom6rek, wydawanie im instrukcji i polece6.
Nadzorowanie jako5ci i sposobu wykonywania pracy pzez podlegle kom6rki organizacyjne.
Nadzorowanie rejestracji irozliczania czasu pracy.
WaSciwe planowanie i wykorzystanie czasu pracy kierowc6w i motomiczych.
Spozqdzanie miesiecznych harmonogram6w pracy dla kierowc6w, motorniczych i dyspozytor6w.

6.

Spozqdzanie dokumentacji stanowiqcej podstawg naliczania wynagrodzenia zgodnie z obowiqzulqcymi pzepisami (Kodeks pracy, wewnQtzne akty normujqce).
7. Wspoldzialanie w opracowaniu projektu planu techniczno - ekonomicznego dla trakcji autobusowej i tramwajowej.
8. Sciste wsp6ld zialanie z kom6rkami organizacyjnymi w pionie eksploatacji w zakresie eksploatacji Srodk6w komunikacyjnych.
Wsp6ldzialanie w prowadzeniu racjonalnej gospodarki i pzestzeganie norm zuzycia material6w pgdnych, olej6w, smar6w, czesci zamiennych, zespot6w i podzespol6w.
10. Wsp6lpracowanie
innymi pzedsigbiorstwami zakladami komunikacyjnymi w zakresie
usprawniei komunikacyjnych majqcych na celu zapewnienie wigkszego bezpieczehstwa ruchu.
1'1. Prowadzenie dzialari majqcych na celu zapewnienie pasa2erom maksymalnego bezpieczenstwa ruchu w Srodkach komunikacyjnych.
12. Prowadzenie dokumentacji zwiqzanq z uzyskiwaniem zaSwiadczef na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
13. Prowadzenie dokumentacji zuiqzanQ z uzyskiwaniem zeztnolefi na wykonywanie regulamych
specjalnych pzewoz6w os6b w krajowym transporcie drogowym.
14. Zalahuianie korespondencji dotyczqcej eksploatacji i ruchu ukladu komunikacyjnego.
'15. Wsp6ldzialanie i uzgadnianie z MZD|T spraw zwiqzanych z cze5ciowym lub calkowitym ograniczeniem ruchu pojazd6w komunikacji miejskiej np. ze wzglgdu na prowadzone roboty drogowe
i w zwiEzku z tym opracowywanie zastgpczych rovt'riEzah komunikacyjnych.
16. Prowadzenie kontroli punktualnosci kierowc6w i motorniczych.
17. Nadzorowanie szczeg6lnie niebezpiecznych miejsc na trasach komunikacyjnych.
18. Informowanie prowadzqcych pojazdy o zmianach tras oraz utrudnieniach w ruchu.
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'19. Prowadzenie systematycznej kontroli oznakowania i stanu technicznego tras komunikacyjnych,

(wsp6lpraca z MZD|T).

20. Prowadzenie kroniki taboru tramwajowego i autobusowego MPK.
21. Prowadzenie analiz ruchu w terenie z wykozystaniem systemu informa$cznego.
22. Pt4jmowanie i pzekazywanie do MZD|T uwag ze strony kierowc6w i motomiczych w zakresie
rozklad6w jazdy.
23. Opracowywanie wewngtznych instrukcji i polecef slu2bowych dla podleglych pracownik6w
oraz egzekwowanie ich pzestzegania.
24. Wsp6lpracowanie z innymi pzedsiebiorstwami transportowymi w kraju w zakresie wdrazania
zmian i innowacji dotyczqcych organizacji i warunk6w pracy.
25. Rozwiqzywanie problem6w podlegtych pracownik6w w szczeg6lnosci w zakresie zabezpieczenia dostepnosci pomieszczefi socjalnych dla kierowc6w i motorniczych.
26. Zg0aszanie autobus6w nowo zakupionych do licencji na wykonywanie pzewoz6w os6b w krajowym transporcie drogowym oraz wycofowanie z licencji autobus6w spzedawanych lub zlomowanych.
27. Nadzorowanie i administrowanie odzie2q slu2bowq kierowc6w i motomiczych.
28. Opracowywanie indywidualnych harmonogram6w szkolei okresowych dla kierowc6w autobus6w.
29. Udzielanie odpowiedzi na skargi dotyczQce pracy kierowc6w autobus6w, motorniczych tramwaj6w i dyspozytor6w. Obsluga administracyjna skarg i za2alei.
30. Projektowanie i bie2qce utzymanie klasycznych tablic kierunkowych do autobus6w itramwaj6w, a tak2e nadz6r nad ich aKualnq tregciq.
31. Prowadzenie nadzoru administracyjnego nad pzewozami pracownik6w wlasnych (PPVD
w szczeg6lno6ci opracowywanie tras i rozklad6w jazdy oraz bieZqca aktualizacja listy os6b
uprawnionych do kozystania z przewoz6w PPW.
32. Opracowywanie plan6w zatrudnienia i urlop6w w grupach zawodowych: kierowc6w autobus6w,
motorniczych tramwaj6w i dyspozytor6w.
33. Zglaszanie do Dzialu Zam6wien Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
34. Zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawafich um6w cywilno - prawnych z osobami fizycznymi w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
35. Wfasciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w wydzialu i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
36. Kontrolowanie pzestrzegania dyscypliny pracy, pzepis6w prawa, pzepis6w bhp i ppo2.

l. Dyspozytura
Zakres dzialania:

1.

Pzydzielanie slu2b kierowcom i motorniczym orcz pojazd6w zgodnie z opracowanym harmonogramem.

2.

Wsp6ldzialanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi w szybkim i sprawnym likwidowaniu zakl6cei i awarii w ruchu, organizowanie ruchu po zatzymaniach i podczas jego ograniczen.

3.

Organizowanie, analiza i kontrolowanie zgodnie z rozkladem jazdy 'qyjazdu z zajezdni i zjazdu
z linii taboru autobusowego i tramwajowego.
Pzestzeganie obowiqzujqcych rozk+ad6w jazdy.
Kontrolowanie pracy prowadzqcych pojazdy Sp6lki miqdzy innymi w pzedmiocie prawidlowego
odnoszenia sie do pasa2er6w, udzielania informacji oraz dyscypliny pracy.
Kontrolowanie punktualnosci kursowania pojazd6w komunikacji miejskiej okreSlonej rozkladem
iazdy.
Kontrolowanie tzeZwosici u prowadzqcych pojazdy Sp6lki.
Informowanie prowadzqcych pojazdy o zmianach tras oraz utrudnieniach w ruchu.

4.
5.
6.
7.
8.
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9.

Pzeprowadzanie systematycznej kontroli odzie2y u prowadzqcych pojazdy dotyczy kierowc6w
autobus6w i motorniczych tramwaj6w.
'10. Spozqdzanie protokol6w ze zdazeh drogowych i ich rejestrowanie.
11. Likwidowanie (spozqdzanie dokumentacji) kolizji iwypadk6w drogowych z udzialem taboru
MPK w Czestochowie Sp. z o. o.
12. Prowadzenie bie2Qcego nadzoru nad prawidlowym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej
i reagowanie na wszelkiego rodzaju awarie i zakl6cenia w ruchu.
13. Udzielanie informacji pasa2erom odno5nie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
14. Prowadzenie dokumentacji, nadzorowanie i rcalizacla zadafi naprawczych pogotowia technicznego dla komunikacji autobusowej, w szczegolnosci usuwanie bie2qrych awarii pojazd6w na
obszaze sieci komunikacyjnej.
15. Prowadzenie biezacego nadzoru nad prawidlowym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej i reagowanie na wszelkiego rodzaju awarie i zakl6cenia w ruchu.
16. Monitorowanie wyszczeg6lnionych obieK6w (bramy wyjazdowe I zjazdowe).
17. Wlasciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w

ipzekazywanie ich okresowo do archiwum
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
18. Kontrolowanie pzestzegania dyscypliny pracy, pzepis6w prawa, pzepis6w bhp ippo2.
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Okregowa Stacja Kontroli PoJazd6w

Okrqgowa Stacja Kontroli Pojazd6w dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnetzne
uregulowania w Sp6lce.

l. Okrggowa Stacja Kontroli Pojazd6w
Zakres dzialania:

1.

Kontrolowanie autobus6w oraz pojazd6w wydzial6w STU, WTf i SP pzed pzeglqdami reje-

2.

stracyjnymi z wypisaniem szczeg6lnie istotnych usterek anviganych z bezpieczeistwem jazdy.
Kontrolowanie wszystkich pojazd6w Sp6lki po wykonanym pzeglqdzie rejestracyjnym w terminach wynikajqcych z ustawy prawo o ruchu drogowym.

3.

Wykonywanie badafi technicznych wszystkich pojazd6w Sp6tki w terminach wynikajqcych
z ustawy prawo o ruchu drogowym.
4. Kontrolowanie wszystkich pojazd6w Sp6lki po wykonanej naprawie.
5. Bie2qce sprawdzanie wszystkich podzespoldw w pojazdach udasnych majqcych wplyw na bezpieczeistwo.
6. Wykonywanie badan technicznych pojazd6w zewngtznych klient6w pzez uprawnionych diagnost6w w zakresie uprawnief Okregowej Stacji Kontroli Pojazd6w.
7. Dokonywanie zlomowania Srodk6w trwafych i material6w dfugotMafego uzytku.
8. Badanie losowe zbiomik6w paliwa pojazd6w na obecno56 oleju opalowego.
9. Obsluga terminala, fakturowanie i rozliczanie z Kasq Gl6wnq Sp6lki wfi7rrr6w za Swiadczone
ustugi w zakresie wykonywanych bada6 technicznych pojazdu.
10. Ewidencjonowanie danych o pojazdach, pobieranie oplat CEP|K na potzeby MSW|A.
1 1. Analiza wplyw6w uslug fakturowanych.
12. Prcwadzenie ewidencji wa2noSci dowod6w rejestracyjnych autobus6w.
13. Prowadzenie ewidencji badai technicznych pojazd6w w wersji informatycznej.
14. Wsp6fpracowanie z Wydzialem Spraw Obpvatelskich

Uzedu Miasta w zakresie pzeprowadzonych badan technicznych pojazd6w.
15. Wsp6lpracowanie z Polskq lzbq Stacji Kontroli Pojazd6w w zakresie pzeprowadzonych badan
technicznych, porad i interpelacji prawnych, oraz szkolef diagnost6w.
1 6. Prowadzenie badafi okresowych urzqdzef diagnostycznych.
17. Pzestzeganie pzepis6w bhp i ppo2 w szczeg6lnoSci znajomoSci i stosowania tych pzepis6w,
regulamin6w i instrukcji dotyczecych bezpieczefistwa ppo2. ptzez pracownik6w.
18. Dysponowanie Srodkami tMafymi i materialami dlugotMalego uzytku bedqcych na stanie Okr+
gowej Stacji Kontroli Pojazd6w zgodnie z ich pzeznaczeniem oraz ich ewidencjonowanie.
19. Spozqdzanie harmonogram6w miesiQcznych ( grafik6w ) dla pracownik6w.

20. WlaSciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w i pzekazywanie ich okresowo do archiwum
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
21. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppo2.

Regutamin Orytnl..cylny UPN w CzFaochowt' Sp. z o. o.

lltntut

31

PtoilwR
Wyl(.E

ton6rlk orgnntsaqtfnych po.lhgNych Dy|lloorui(b lwwolu I Inwtycll.

RB R:Zl

Wt
HrO.ra,c

IlzialZerdwieil Pulilicrnyctq Tcchnlll I knntycii
Biuro Rozllczei Wydzb$ur

qUb6V FX rcli

o3tcr|' g& r

o' o'

32

PZI

.

DZIALAMoWEN

PUBLICZNYCH, TECHNIKI i INWESTYCJI

Dzial Zam6wiei Publicznych, Techniki i Inwestycji dziala w oparciu o obowiqzujece pzepisy

prawa

oraz wewnetzne uregulowania w Sp6lce.

Dzial Zam6wiei Publicznych, Techniki i Inwestycji uczestniczy w przygotowaniach lub pzeprowadza
postepowania o udzielenie zam6wiei publicznych, pzedstawia propozycjg wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz pzygotowuje i pzedstawia Kierownikowi Zamawiajqcego propozycjgAm6r umowy z wybranym wykonawcq w spos6b zgodny z pzepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zam6wie6 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2O13 roku pozycja 907 z pozniejszymi zmianami) zwanej dalej
ustawq, aKami wykonawczymi do niej oraz innymi pzepisami pomocnymiw jej stosowaniu.
Prowadzi p'ace vniezane z pozyskiwaniem dla Sp6lki dotacji i funduszy z unijnych program6w pomocowych.
Prowadzi rejesh majqtku trwalego i aliqzane z tym oplaty od nieruchomosci i Srodk6w transportowych.
Prowadzi sprawozdawczoSe dotyczqcq ochrony Srodowiska iwylicza ztiqzane z tym oplaty za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
Spozqdza wybrane sprawozdania do GUS.

Zakres dzialania

:

1.

Uczestniczenie lub prowadzenie postepowan w sprawach o udzielenie zam6wiei publicznych
z zachowaniem zasad onz procedur (w szczeg6lnoSci tryb6w) okreSlonych ustawq.
2. Spozqdzanie i zamiewczanie ogloszei dotyczqcych spraw o udzielenie zam6wienia publicznego oraz ewentualnych wniosk6w o sprostowanie w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych droge
elektronicznq popzez portal internetowy Uzedu Zam6wiefi Publicznych oraz dokumentowanie
i pzechow!,wanie dowod6w ich zamieszczenia.
3. Spozqdzanie i publikacja ogloszei dotyczqcych spraw o udzielenie zam6wienia publicznego
lub ich sprostowafi w Dzienniku Uzedowym Unii Europejskiej drogq elektronicznq zgodnie
z formq i procedurami wskazanymi na portalu UzQdu Oficjalnych Publikacji Wsp6lnot Europejskich oraz dokumentowanie i pzechowywanie dowod6w ich publikacji.
4. Spozqdzanie i publikacja ogloszef dotyczqcych spraw o udzielenie zam6wienia publicznego
na stronie internetowej ZamawiajQcego (www.mpk.czest.pl) oraz dokumentowanie i
pzechowywanie dowod6w ich publikacji.
5. Spozqdzanie i publikacja Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia na stronie intemetowej
Zamawiajqcego (www.mpk.czest.pl), w procedurach wymagajqcych takiego zamieszczenia lub
w pzypadkach pzewidzianych regulaminem ,,Udzielania zam6wien publicznych na dostawy,
uslugi i roboty budowlane'.
6. Spozqdzanie i pzekazywanie Urzgdowi Oficjalnych Publikacji Wsp6lnot Europejskich lub zamieszczenie w profilu nabywcy (na stronie intemetowej Zamawiajqcego) okresowych ogloszei
informacyjnych o planowanych w terminie nastepnych 12 miesiecy zam6wieniach seKorowych
lub umowach ramowych.
7. Spozqdzanie ipzekazywanie corocznego sprawozdania z udzielonych zam6wief publicznych
(w tym sektorowych) Prezesowi Uzgdu Zam6wief Publicznych.
8. Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczosci z udzielonych zam6wieri publicznych.
9. Prowadzenie wszelakiej dokumentacji i korespondencji z ptzeprcwadzanych postepowan ijej
gromadzenie, pzechowywanie, a nastqpnie pzekazywanie do archiwum.
10. Prowadzenie Rejestru zam6wieri publicznych udzielanych pzez Zamawiajqcego.
1 1. Opiniowanie i weryfikowanie pod wzglgdem formalnym projekt6w dokument6w pzetargowych
(m. in. wniosek o wszczgcie postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, specyfikacja
istotnych warunk6w zam6wienia, projekty um6w) przygotowanych przez komisje pzetargowe,
K6re zostaly powolane w celu przygotowania pzeprowadzenia danego postqpowania,
w szczeg6lnoSci opiniowanie zasadno5ci wyboru trybu ( procedury ) danego postepowania.

i
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12. Pzyjmowanie i pzechowywanie, w spos6b gwarantujqcy nienaruszalno56, formularzy ofertowych wraz z dokumentacjq wsp6ltowat4szqcq ( ofert ) do uptywu terminu na ich otwarcie.
13. Pzygotowywanie i komplementacja dokumentow (ofeM w pzypadku, gdy oferentem jest
Sp6lka.
14. Spozqdzanie projekt6w zawiadomiei Prezesa Uzgdu Zam6wiei Publicznych o wszczgciu postepowania w trybie innym ni2 nieograniczony lub ograniczony o zamiarze zawarcia umowy na
okres dlu2szy ni2 4 lata w pzypadkach pzewidzianych ustawq.
'15. Upowszechnianie

pzykladowych wzor6w um6w w sprawach zam6wief publicznych, regulami-

n6w oraz innych dokument6w stosowanych przy udzielaniu zam6wien.
16. Ewidencjonowanie i pzechowywanie um6w zwiqzanych
wief publicznych.

z postepowaniami w zakresie zam6-

lub powolanym komisjom pzetargowym
dostQp do aktualnie obowiqzujqcych akt6w prawnych, dogczqcych zam6wiei publicznych,
protokot6w, druk6w i formularzy ogloszen wymaganych prawem zam6wiei publicznych w celu
prawidlowego pzeprowadzania postepowai w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego
oraz informowanie na bie2Qco o ewentualnych zmianach w pzepisach dotyczQcych ich stosG
wanta.
18. Spozedzanie projeK6w aK6w wewnetznych normujqcych organizacje pracy innych kom6rek
organizacyjnych lub powolanych komisji pzetargowych w zakresie stosowania procedur udzielania zam6wieh publicznych.
'f 9. Gromadzenie oraz pzechowywanie opinii i otzeeefi oraz innych material6w informacyjnych
ntiqzanych z praktykQ stosowania pzepis6w ustawy - Prawo zam6wiei publicznych.
20. Prowadzenie rejestru majqtku trwalego Sp6lki (budynki, budowle, grunty, pojazdy) oraz spozqdzanie dokument6w ,,OT" - przyjecie Srodka trualego , ,,LT" - likwidacja Srodka trwaiego i pzekazywanie ich zgodnie z instrukcjq obiegu dokument6w.
21 . Prowadzenie ewidencji zakup6w inwestycyjnych.
22. Prowadzenie rozlie':eh deklaracji dotyczqcych podatku od nieruchomosci Sp6lki.
23. Prowadzenie rozliczen deklaracji podatku od Srodk6w transportowych Sp6lki.
24. Przestzeganie pzepis6w dotyczqcych ochronie Srodowiska, w tym:
rejestracja ilo6ci wytwozonych odpad6w i
z tym sprawozdawczosd,
^triqzana
spozqdzanie sprawozdawczoscl z gospodarczego kozystania ze Srodowiska iwnoszenie
regularnie oplat do Funduszu Ochrony Srodowiska Uzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Slaskiego,
wykonywanie zalecef WOSR|L Uzgdu Miasta,
wykonywanie rocznego bilansu zuzycia lotnych aiviqzk6w organicznych i pzekazywanie go
do WOSR|L Uzgdu Miasta.
25. Opracowywanie norm zu2ycia paliw plynnych.
26. Spozedzanie opinii dotyczqcych warunk6w technicznych odbioru pojazd6w, maszyn i uzqdzerl
oraz ich wycofania ze wzglgdu na stan techniczny.
27. Prowadzenie sprawozdawczoSci Sp6lki do GUS sprawozdania: G-01; G-02a; G-02b; G-03;
05-6; PNT-02/u; SP/ZOS zalqcznik do F-03, SP, SG-01 cz.4a.
28. Spozqdzanie raportu do Krajowej Bazy wynikajqcego z Ustawy o systemie zazqdzania emisjami gaz6w cieplamianych i innych substancji.
29. Zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w cywilno prawnych z osobami
fizycznymi w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
30. WlaSciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w dzialu i przekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
31. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppo2.
17. Zabezpieeenie innym komorkom organizacyjnym

,\
^
^
^

-

-
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Biuro Rozliczef Wydzial6w

Biuro Rozliczefi Wydzial6w dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnetzne uregulowania w So6lce.
Biuro Rozliczen Wydzial6w prowadzi caloksztaft spraw zwiqzanych z funkcjonowaniem wydzial6w:

-

Wydziaf Autobusowy
Wydzial Tramwajowy

Wydzial Eksploatacji i Ruchu
Okrggowa Stacja Kontroli Pojazd6w
w zakresie czasu pracy.

Zakres dzialania:

1.

2.

Prowadzenie niezbqdnej dokumentacji administracyjno

-

biurowej wydzial6w.

Ewidencjonowanie wykonanych kilometr6w pzez autobusy dla cel6w planowania pzeglqd6w
1 (wystawianie pzeglqd6w).

OT-

3. Ewidencjonowanie biezqcych kart, ksiqzeczek ogumienia autobus6w i pogotowia technicznego.
4. Rozliczanie roboczogodzin na zlecenia wewnetzne i zewnetzne.
5. Fakturowanie irozliczanie napraw powypadkowych (zaklady ubezpieczefi, pracownicy).
6. Fakturowanie uslug wykonanych przez AZ.
7. Miesiqczne rczliczanie paliwa indywidualnie na kierowc6w.
8. Prowadzenie ewidencji wykozystania taboru izuzycia paliwa w rozliczeniu miesigcznym na po9.

szczeg6lne numery woz6w (typy) z uwzglednieniem pzepalu i oszczgdnoSci.
Analiza miesieczna, kwartalna, roczna z wykonanych kilometr6w, zuzycia paliwa, olej6w silnikowych na poszczeg6lne pojazdy.

10. Spozqdzanie dokumentacji stanowiEcej podstawg naliczania wynagrodzenia zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami (Kodeks Pracy, wewnetzne akty normatywne).
11. Rozliczanie czgSci gwarancyjnych i pogwarancyjnych nowo zakupionych autobus6w objetych
gwarancjq.
12. Ewidencjonowanie Srodk6w tMalych

WE/WTT.

i material6w dlugotrwal-.go u2ytku na wydzialach WTA /

13. Nadzorowanie dyscypliny i wlasciwego wykorzystania czasu pracy.
14. Nadzorowanie rejestracji i rozlicz:ania czasu pracy na wydzialach WTA/WTI/WE/WSK.
15. Wsp6ldzialanie w opracow)rwaniu projeKu planu techniczno - ekonomicznego dla Wydziafu Autobusowego, Wydziafu Tramwajowego, i Wydzialu Eksploatacji i Ruchu.
'| 6 . Okresowa tem atyena
analiza pracy wydzial6w.
17. Ewidencjonowanie ilosci niesprawnych autobus6w bqdqcych w uzytkowaniu Wydziatu Autobusowego.
18. Dokonywanie terminowej rejestracji taboru autobusowego w Wydziale Spraw ObyM/atelskich
Uzedu Miasta w Czestochowie.
19. Spozqdzanie miesigcznych zestawiefi gotowosci technicznej taboru autobusowego i taboru
tramwajowego.
20. Wprowadzanie miesigcznych zaplanowanych grafik6w pracownikom wydziaf6w i pracownikom
biura rozliczei wydzial6w w programie TARAN.
21. Prowadzenie i kontrola rachunk6w za zu2ytq energig elektycznq .

22. Spozqdzanie dokumentacji niezbednej do faKurowania uslug pzewozowych do Uzedu Miasta
- wykazu planowanych i wykonywanych wozokilometr6w w komunikacji dziennej a nocnej.
23. Pzestzeganie norm zuzycia materiaf6w pQdnych, olej6w, czQ6ci zamiennych itp. i prowadzenie
zwiEzanej z tym dokumentacji.
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24. Prowadzenie \ Aasciwej gospodarki i zgodnej z pzepisami ewidencji taboru samochodowego
oraz innych posiadanych w uzytkowaniu Srodk6w trwalych, pzedmiot6w nietnrvalych wydzial6w.
25. Prowadzenie kosZ6w uslug pzewozowych na wynajem.
26. Prowadzenie dokumentacji a niqzanq ze zmianami ilikwidacjq pojazd6w.
27. Prowadzenie rejestru faKur przychodzqcych i wychodzqcych.
28. Prowadzenie ewidencji izestawief, analiz niezbednych dla ustalenia stopnia regulamosci kursowania taboru, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem stanu woz6w w ruchu, zjazd6w uszkodzonego taboru, przerw w ruchu oraz ich powod6w lqcznie z informacjami o op62nieniach w wyjazdach taboru z zajezdni.
29. Spozqdzanie raport6w z wykonania zadania pzewozowego za dany miesiqc (wozokm. autobusowe, wykaz r62nic km.) na potzeby rozliczenia z organizatorem komunikacji.
30. Spozqdzanie dziennych raport6w z eksploatacji taboru autobusowego i tramwajowego o dane
dotyczqce planu i zeczywi6cie wykonanych zrealizowanych kilometr6w w tym wyliczenie kilG.
meh6w awaryjnych i niezrealizowanych pzez tabor oraz wyliczanie dziennego wska2nika gotowosci technicznej autobus6w i tramwaj6u
31. Spozqdzanie list z wyliczonymi l$otami ekwiwalentu za pranie odzieZry roboczej dla wydzial6w
WTA,

Wfi,

pogotowia technicznego, oraz kierowc6w i motomiczych.

z kart (bez zjazdowych) w programie na poszczeg6lne autobusy i kierowc6w oraz dla pracownik6w pogotowia technicznego
dla cel6w wyliczenia oszczqdnoSci za paliwo i pzepal6w.
33. Spozqdzanie protokolu odbioru za spzqtanie taboru tramwaiowego i autobusowego za dany
miesiqc lqcznie z rozliczeniem faKury.
34. Wypisywanie pzepustek materialowych na wyw6z i pzyw6z czesci.
35. Wsp6lpracowanie i prowadzenie korespondencji (wedtug przyjgtych procedur w Sp6lce) zwiqzanej ze szkodami komunikaryjnymi w mieniu Sp6lki z zakladami ubezpieczefi, Policjq.
36. Wsp6lpracowanie z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie a iqzanym z likwidacjq szk6d komunikacyjnych.
37. Prowadzenie ewidencji um6w ubezpieczeniowych oraz uczestnictwo w pzetargach dotyczqcych zawierania wszelkich um6w z zakresu ubezpieczenia AC, OC arriqzanego z odpowiedzialnoscia cywilnq Sp6lki (mienia, pojazd6w i spzetu elektronicznego) oraz nadzorowanie termin6w realizacji tych um6w.
38. Terminowe i zetelne udzielanie odpowiedzi na pisma i e-maile zwiqzane z ubezpieczeniami.
39. Pzesylanie do firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., comiesigczne dane eksploatacyjne dotyczece pzyczyn odstawien i zjazd6w awaryjnych wagon6w tramwajowych ,,TWlST'.
40. Prowadzenie rejestru i dokumentacji wypadk6w, kolizji zaistnialych w Srodkach komunikacji
miejskiej.
41. Spozqdzanie protokol6w, rejestrowanie i pzekazywanie ich do zaklad6w ubezpieczeniowych
w celu rozliczenia szkody.
42. Utrymryanie stalego kontaKu z Policjq i zakladami ubezpieczeniowymi w temacie wypadk6w
ikolizji.
43. Spozqdzanie wniosk6w do kolegium ds. wykroczen w sprawie os6b zakl6cajqcych pozedek
publiczny lub dokonujEcych czyn6w chuliganskich w Srodkach komunikacyjnych.
44. Wfa5ciwe pzechoq A/anie bie2qcych dokument6w dzialu i pzek,azywanie ich okresowo do archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami.
45. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.
32. Wprowadzanie dziennie faKycznie zrealizowanych kilometr6w
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SP.DZIAI OBSTUGI PASAZERA
Dzial Obslugi Pasazera dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnetzne uregulowania w Sp6lce.

Dzial Obslugi Pasalerc zajmuje sig organizowaniem, kierowaniem i nadzorowaniem czynno5ci
wykonywanych w Dziale Obslugi Pasa2era oraz Sekcji Spzeda2y Bilet6w.

izadaf

Dzial Obslugi Pasazera wykonuje nastepujqce czynno6ci idzialania zawarte w pzedmiocie dzialalno6ci
Sp6lki :

.
.

pozostala spzedaz detaliczna prowadzona poza sieciq sklepowa, straganami itargowiskami,
wykonywanie fotokopii, pzygotowywanie dokument6w i pozostala specjalistyczna dzialalnoS6
wspomagajqca prowadzenie biura.

W sklad Dzialu Obslugi Pasa2era wchodzi:
PB

-

Sekcja Sprzedaiy Bilet6w

Zakres dzialania:

1.

2.

Prawidlowe spozqdzanie dokumentacji dzialu i sekcji oraz ich terminowe pzekazywanie do poszczeg6lnych kom6rek.
Kompleksowa obsluga pasazera w zakresie bilet6w eleKronicznych i papierowych oraz kart
miejskich.

3.

Prawidlowe organizowanie i zabezpieczanie gospodarki biletowej, spzedazy bilet6w w formie
papierowej i elektronicznej, kart miejskich oraz innych material6w pzeznaczonych do spzeda2y w dziale (etui itd).
4. Organizowanie prawidlowej kontroli biletowej.
5. Organizowanie czasu pracy pracownik6w dziafu (grafiki pracy, listy obecnosci, karty pracy, zastepstwa i inne).
6. Opracowywanie projekl6w instrukcji, regulaminow i innych wewngtznych akt6w dotyczEcych
Dzialu Obslugi Pasa2era oraz Sekcji.
7. Spozqdzanie dokumentacji w zakresie dzialania Sekcji stanowiqcej podstawe naliczania wynagrodzenia zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami.
8. Organizowanie wewngtznych szkolef i odpraw ze Zleceniobiorcami wykonujqcymi konhole
bilet6w w pzedmiocie prawidfowego odnoszenia sig do pasazer6w i udzielania informacji.
9. Kontrolowanie uprawniefi pasa2er6w do ptzelazdu bezplatnego lub ulgowego Srodkami komunikacji miejskiej, kontrolowanie pasa2er6w w zakresie posiadania waznego biletu, oplaty za pzew6z zr$iezql lub zeczy pzez Zleceniobiorc6w wykonujqcych kontrole bilet6w oraz wystawianie
zawiadomieri o oplacie dodatkowej i pzewozowej dla pasazeftw za jazdg bezwa2nego biletu.
10. Rozpatrywanie odwolaf od nafozonych oplat dodatkowych za jadg bez wa2nego biletu.
11. Prowadzenie spraw zwiqzanych z pzejazdami bez waznego biletu, wypisywanie dowod6w
wp+aty potwierdzajqcych pzyjgcie got6wki, rejestracja, rozliczanie lub anulowanie oplat dodatkowych, wystawianie upomnien o zaplatq oraz zamykanie spraw zakorlczonych (zaplaconych
lub umon onych).
12. Prowadzenie ewidencji upowa2niei, numer6w sluzbowych, raport6w i wezwafi skladanych
pzez Zleceniobiorc6w wykonujqcych kontrolq bilet6w oraz naliczanie prowizji naleznej Zleceniobiorcom.
13. Terminowe rozpatrywanie ustnych i pisemnych skarg oraz prowadzenie dokumentacji z tym
vr,riqzanq.
14. Prowadzenie biura zeczy znalezionych, pozostawionych bqd2 zagubionych pzez pasazer6w
w Srodkach komunikacji miejskiej w MPK w Czqstochowie Sp. z o. o. i zwiqzanej z tym dokumentacji. Pzechowywanie i zabezpieczenie zeczy znalezionych.
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15. Organizowanie i prawidlowe funkcjonowanie Zleceniobiorc6w wykonujqcych kontrolg bilet6w.
16. Wydawanie identyfikator6w, kart do blokowania isczytywania oraz sprawdzarek dla Zatrudnio-

nych na podstawie umowy zlecenia.
17. Ewidencjonowanie i kontrolowanie spraw pzekazanych do KRD oraz firm windykacyjnych.
18. Kierowanie wniosk6w na policjg o wszczecie postepowania z tytulu pzejazd6w bez waznego
biletu
19. Regularne pzeglqdanie, drukowanie iwysylka upomnief do pasa2er6w nie wywiqzujqcych sig
z regufowania zadtuaef za jazde bez biletu.
20. Pzygotowywanie projekt6w um6w z firmami windykacyjnymi.

21. Sczytywanie iweryfikacja danych ze sprawdzarek kontroler6w biletowych do systemu biletu
eleKronicznego.
22. Prcwadzenie analizy pracy Zleceniobiorc6w wykonujqcych kontrole bilet6w i weryfikacja ich
skutecznosci.
23. Prowadzenie ewidencji Srodk6w trualych i material6w dlugotrwalego u{fiku znajdujqcych sie na
stanie Dziafu Obslugi Pasa2era
24. Spoeqdzanie opisu uszkodzen pojazdu Dzialu i zglaszanie zaistnialych szk6d do Biura Rozliczefi Wydzial6w.
25. Wsp6lpracowanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi w Sp6lce.
26. Obslugiwanie automat6w biletowych w zakresie wymiany kaset i rozliczania got6wki.
27. Wysylanie iodbi6r korespondencji Sp6lki z UzQdu Pocaowego (w zastepstwie kom6rki BP).
28. Z$aszanie do Dzialu Zam6wien Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
29. zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w cywilno prawnych z osobami
fizycznymi w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
30. Wtasciwe pzechowywanie biezQcych dokumentow dzialu i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
31. Pzestzeganie pzepis6w bhp i ppo2.

-
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Sekcja Spzedaiy Bilet6w

-

Sekcja Spzedazy Bilet6w zajmuje siQ kompleksowq obslugQ klienta (pasa2era) z\iqzanq z caloksztaltem spraw dotyczqcych organizowania i zabezpieczania prawidlowej gospodarki biletowej, spzeda2q
bilet6w i innych material6w pzeznaczonych do spzeda2y oraz wydawaniem kart miejskich bgdqcych
no$nikami eleKronicznych bilet6w komunikacji miejskiej zgodnie z opfatami okre6lonymi w Zazqdzeniu Prezydenta Miasta Czgstochowy.

Zakres dzialania :

1.

Spozqdzanie dokumentacji w zakresie dziatania Sekcji stanowiQcej podstawg naliczania
wynagrodzefi zgodnie z obowiqzujQcymi pzepisami.
2. Organizowanie i prowadzenie spzeda2y biletow dla podmiot6w i os6b fizycznych, a takze
popzez automaty biletowe.
3. Spozqdzanie zbiorczych, miesiqcznych zestawiei ze sqzed,a2y bibt6w (netto, VAT, brutto)
dla podmiot6w, os6b fizycznych oraz kierowc6w autobus6w i motomiczych dla Pionu Ksiegowo
- Finansowego.
4. Organizowanie i prowadzenie sptzedey innych material6w pzeznaczonych do spzeda2y.
5. Wystawianie faktur VAT z tytr.rtu spzeda2y bilet6w, kart miejskich i innych material6w pze.znaczonych do spzeda2y.
6. Planowanie i zamawianie biletOw i innych druk6w niezbqdnych do prowadzenia prawidlowej
organizacji spzedazy bilet6w i jej rozliczania.
7. Wyliczanie skutk6w zmian cen bilet6w oraz opracow) rvanie zmian szaty graficznej bilet6w
8. Pzygotowywanie danych do plan6w spzeda2y bilet6w, zatrudnienia i planu inwestycyjnego na
rok nastepny.
9. Przygotowyyvanie p@ekt6w um6w z podmiotami na spzeda2 bilet6w oraz projekt6w innych
um6w dotyczqcych Sekcji Spzeda2y Bilet6w.
10. Pzeprowadzanie wyrywkowej konkoli ilosci bilet6w, kart miejskich, got6wki i innych material6w
pzeznaczonych do spzedazy bedqcych na stanie podleglych pracownik6w Sekcji z uwzglgdnieniem ich charakterystycznych cech tych2e warto5ci.
1'1. Ochrona wartosci pienig2nych oraz bilet6w pzed zniszczeniem, utratq lub zagamieciem i pzechow),wanie w kasach pancernych.
12. Odprowadzanie got6wki z kas biletowych do banku popzez firme ochroniarske powy2ej ustalonego pogotowia kasowego.
1 3. Prowadzenie dokumentiacji obrotu kasowego.
14. Zatuierdzanie i analizowanie dowod6w magazynowych ,R\M i ZM wystawianych dla pracow"
nik6w Sekcji.
15. Analizowanie stan6w iloscioi/ych bilet6w bedecych na stianie danego kasjera.
16. Opracowanie projekt6w instrukcji, regulamin6w i innych aK6w dotyczecych Sekcji Spzedazy
Bilet6w.
I 7. Personalizacja i wyrabianie elektronicznych kart miejskich.
'18. Kompleksowa obsluga w zakresie przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczecych niewlasciwego fu nkcjonowania kart miejskich.
19. Usfugi ksero dla pasa2er6w.
20. Wsp6lpracowanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi w Sp6lce.
21. Prowadzenie ewidencji Srodk6w tnivalych i material6w dfugotMalego u4dku znajdujqcych siq
na stanie Sekcji Spzedazy Bilet6w.
22. Zglaszanie do Dzialu Zam6wiefi Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
23. zgfaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w cywilno prawnych z osobami
fizyenymi w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.

-
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24. WtaSciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w sekcji i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
25. Pzestzeganie przepis6w BHP i ppoz.
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STU . WYDZIAT. UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY

Wydzial Utzymania Infrashuktury dziala w oparciu o obowiazujace pzepisy ptawa otaz wewnetzne
uregulowania w Sp6lce.

Wydziaf Utrzymania InfrastruKury wykonuje nastgpujqce czynnosci idzialania zawarte w pzedmiocie
dzialalnosci SD6lki :

.
.
o
.
.
.
.
.
o
.
.
o
o
.
.
.
.
.
.
.
.

o
.
.

obr6bka mechaniczna element6w metalowych,
naprawa konserwacja metialowych wyrob6w gotowych,
naprawa konseruacja maszyn,
naprawa i konserwacja pozostalego spzQtu transportowego,
naprawa i konserwacja pozostalego spzetu iwyposazenia,
instalowanie maszyn pnemyslowych, spzetu i wyposazenia,
zbieranie odpad6w innych niz niebezpieczne,
roboty zwiqzane z budowq rurociqg6w pzesylowych i sieci rozdzielczych,
roboty zwiqzane z budowq linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
rozbi6rka i buzenie obieK6w budowlanych,
przygotowanie terenu pod budowe,
wykonyranie pozostalych instalacji budowlanych,
pozostale specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
spzeda2 hurtowa odpad6w izlomu,
transport drogowy towar6w,
dzialalnoS6 uslugowa wspomagaiqca transport lqdowy,
pozostala dzialalnoSd wydawnicza, wynajem i zazqdzanie nieruchomosciami wlasnymi lub
dzierzawionymi,
pozostale badania i analizy techniczne,
wynajem dzietzawa pozostalych pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem motocykli,
wynalem dzierzawa maszyn i wzqdzeft budowlanych,
wynajem dzierzawa pozostalych maszyn, uzQdzefi oraz d6br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
pozostale spzqtanie,
naprawa i konserwacja spzgtu (tele) komunikacyjnego,
naprawa ikonserwacja elektronicznego spzQtu powszechnego uzytku.

Wydzial Utzymania InfrastruKury wykonuje zakres prac utiqzanych z transportem samochodowym,
wewngtznym, pracami remontowo - konserwacyjnymi maszyn i urzqdzen. Wykonuje i nadzoruje zadania dotyczqce technologii napraw i regeneracji czesci zamiennych i podzespol6w. Opracowuje analizy
i wnioski dotyczqce prac konstrukcyjnych inwestycji technicznych
W sklad Wydziafu Utrzymania InfrastruKury wchodzi:

L
ll.

UMB
UB

-

Oddzial Mechaniczno - Budowlany

- Biuro Wydzialowe

-

L UMB
Oddzial Mechaniczno - Budowlany
Zakres dzialania :

1.

2.

Swiadczenia usfug pzewozowych dla potzeb wewnQtznych oraz najmu niezagospodarowanego taboru klientom spoza Spdki.
Prowadzenie prac zwiqzanych z konseruacjq i utrzymaniem w stalej sprawnosci podrqcznego
spzetu gasniczego i innych utzqdzeh pzeciwpo2arowych znajdujqcych sie odpowiednio w pojazdach i obiektach Sp6lki.
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3.

Wykonpvanie zakresu prac zwiqzanych z utzymaniem budynk6w, budowli, O5rodka wczasowego w Miedzywodziu, maszyn, u1zqdzeft Sp6lki we wlasciwym stanie technicznym (przestzeganie obowiqzujqcych w tym zakresie pzepis6w).
4. WlaSciwe wykozystanie taboru transportu wewnetznego (osobowego, cie2arowego).
5. WlaSciwe eksploatowanie pojazd6w i spzQtu oraz gospodarowanie mieniem Sp6lki (eksploataqa wzqdze^, budynk6w itp.)
6. Regeneracja cze6ci zamiennych i podzespol6w.
7. Analizowanie ptzyczyn pzedwczesnego zuzycia lub uszkodzenia zespol6w i podzespol6w,
czesci zamiennych oraz egzekwowanie reklamacji gwarancyjnych.
8. Wdrazanie nowych technologii regeneracji podzespol6w iczgsci zamiennych.
9. Sprawowanie nadzoru nad \ dasciwym wykozystaniem maszyn, spzetu i wzqdzefi mechanicznych, instalacji i lqcznoSci.
10. Montowanie na stanowiska nowych maszyn i uzqdzefi wg zaistniatych potzeb.
11. Utrzymywanie w stalej sprawnoSci technicznej dystrybutor6w iseparator6w stacji paliw plynnych.
12. Prowadzenie racjonalnej gospodarki materialami, surowcami, czesciami zamiennymi itp.
13. Stworzenie warunk6w dla uzyskania stalej poprawy wynik6w techniczno - ekonomicznych i obni2ki kosAOw w dzialalnosci wydzialu.
14. Wykonywanie konserwacji napraw awaryjnych i remont6w maszyn w zakresie planowanych
i awaryjnych potzeb zainteresowanych kom6rek organizacyjnych Sp6lki.
15. Nadzorowanie i analizowanie zu2ycia czg5ci zamiennych, surowc6w i material6w niezbgdnych
do wykonywania napraw konserwacji i remont6w.
16. Opracowywanie we wfasnym zakresie bqdz zlecenie wykonania dokumentacji remont6w, pzer6bek i modernizacji uzqdzefi.
17. Wykonwanie sprawozdafi z remont6w planowych.
18. Prowadzenie caloksztaltu prac zwiqzanych z usfugami telefonicznymi i radiotelefonicznymi
19. Potwierdzanie taktw za zu4qwodq iCO po ich upzednim pzeanalizowaniu.
20. Wykonywanie konseMacji, napraw, remont6w uzqdzefi wodnokanalizacyjnych, sanitarnych'
separator6w, sieci centralnego ogzewania, kotlowych wg planowych iawaryjnych potzeb zainteresowanych kom6rek organizacyjnych Sp6lki.
21. Konserwacja i utzymanie w stanie stalej sprawno5ci technicznej instalacji i uzEdzefi lqczno5ci
pzewodowej i bezpzewodowej.
22. Wsp6nzialanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie konsenivacji i remont6w budynk6w i budowli, pomieszczefi otaz u|.zqdzefi.
23. Dysponowanie brygadq pzystankowq dokonujqcq zmian i uzupelnief brakujqcych rozklad6w
jazdy dostarczanych pzez MZD|T.
24. Rozwieszanie informacji na przystankach dostarczonych pzez MZD1T antiqzanych z oblazdami
i zmianami tras komunikacyjnych.
25. Wykonywanie lub zlecanie remont6w konserwacji administrowanych budynk6w, budowli
i o6rodk6w wczasowych wraz z ogrodzeniem oraz spzetu i uzqdze6.
26. Stosowanie technik itechnologii i najnowszych rozwiqzai w naprawach warsztatowych.
27. Prcwadzenie nadzoru technicznego w operacjach wymagajqcych rozszezenia wiedzy technicznej.
28. Twozenie dokumentacji dotyczqcej produkcji jednostkowej czQsci na potrzeby zaplecza technicznego.
29. Wsp6lpracowanie z Dzialem Zaopatzenia i Magazyn6w w zakresie nab$ rania maszyn, uzqdze6, nazqdzi z zachowaniem oplacalnoSci ekonomicznej oraz przydatno6ci zakupu.
30. Kontrolowanie jakosci czgsci i zespol6w sprowadzanych do magazynu z zewnqttz.
31. Nadzorowanie i kontrola stosowania pzez kom6rki zaplecza pzepis6w i norm Polskiego Komitetu Normalizacji oraz norm branzowych i zakladowych.

i
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32. W sytuacjach jednostkowych - skomplikowanych napraw wymagajqcych specjalistycznej dokumentacji oraz na%edzi opracowywanie organizacji procesu prac naprawczych, ptzygotowywanie niezbQdnych element6w do ich prowadzenia (w postaci natzedzi, material6w, dokumentacji)
- prowadzenie nadzoru.
33. Rozwiqzywanie zglaszanych temat6w technicznych ptzez Vl/ydziaty po zasiggnigciu opinii specjalist6w z r62nych dziedzin.
34. Wdrazanie usprawnief technicznych poszczeg6lnych zespol6w i podzespol6w stosowanych
w taboze komunikacyjnym.
35. Wspolpracowanie z Dziafem Zam6wierl Publicznych, Techniki i Inwestycji przy skladaniu ofert,
wybieraniu wykonawc6w, zlecaniu zadaf do wykonania zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami.
36. Zlecanie wykonania ocen zeczoznawcom budowlanym w zakresie remont6w, modemizacji
obieK6w oraz kontroli ich stanu technicznego.
37. Wsp6lpraca z Wydzialem Tramwajowym w zakresie u2ytkowania hali na specjalistyczne wyposa2enie obslugowe tramwaj6w wraz z rozbudowq i pzebudowq ukladu torowo - sieciowego.

38. Ubezpieczanie majqtku pzedsiebiorstwa oraz Srodk6w tMalych i obrotowych i ubezpieczanie
OC pojazd6w mechanicznych.
39. Konserwacja inaprawy utzqdzeh podlegajqcych Uzgdowi Dozoru Technicznego.
40. Nadzorowanie dyscypliny i w{asciwego wykotzystania czasu pracy.
41. Spozqdzanie opisu uszkodzeri pojazd6w Wydzialu izglaszanie zaistnialych szk6d do Biura
Rozliczeh Wydzial6w.
42. Niezr,\,loczne informowanie Zazqdu Sp6lki o wszelkich uszkodzeniach pojazd6w Wydzialu.
43. Wasciwe pzechowywanie biezqcych dokument6w wydziafu i pzekaz),wanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.

44. Pzestzeganie pzepis6w bhp ippo2.
ll. UB

-

Biuro Wydzialowe

Zakres dzialania:
Prowadzenie dokumentacji administracyjno - biurowej Wydzialu.
2. Pzestzeganie norm zu2ycia materialow pednych, olej6w, czqsci zamiennych.
1 .

3. Prowadzenie

zgodnej

z

p|zepisami ewidencji taboru samochodowego

i spzetu oraz innych

posiadanych w u4dkowaniu Srodk6w tMalych, pzedmiot6w nietnrvalych Wydzialu.
4. Prowadzenie koszt6w uslug przewozowych na wynajem.
5. Dokonywanie terminowej rejestracji taboru samochodowego

w Wydziale Spraw Obywatelskich

Uzedu Miasta w CzQstochowie.
6. Prowadzenie dokumentacji zwiqzanej ze zmianami i likwidacjq pojazd6w.

w zakresie wynajmu, dzier2awy nieruchomo5ci Sp6lki lub ich cze5ci
lqcznie z zawie'aniem um6w i faKurowaniem.
8. Prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z wynajmem lokali, pomieszczen, dzier2awQ grunt6w
i nieruchomoS6i dla potzeb Sp6lki.
9. Prowadzenie rejestru faKur pzychodzqcych i wychodzqcych.
10. Prowadzenie kartotek osobowych pracownik6w zatrudnionych na stanowisku nierobotniczym
biurowca w zakresie wyposazenia w pozostale Srodki trwale.
1 1 . Sprawdzanie i potwierdzanie rachunk6w ( faktur ) za ztealizowane dostawy bqdz uslugi pod
wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
'12. Spozqdzanie dokumentacji stanowiqcej podstawe naliczania wynagrodzenia zgodnie

7. Prowadzenie dokumentacji

-

z obowiqzujqcymi przepisami (Kodeksu pracy).
13.

Prowadzenie ksiqg inwenta2owych Srodk6w trwalych i nietrwalych zazqdzanych
i administrowanych obieKach tj. biurowcu, portierni, budynakch socjahych, wiat
przystankowych itp. oraz ewidencji materialow dfugotrwalego u2ytku.
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14. Spozqdzanie wstepnych kalkulacji na wykonyv/anie prac, napraw i ugrg warsaatolvych.
15. Prowadzenie dokumentacji
korespondencji dotyczqcej um6w zawartych pzez firmy
zewnetzne z MPK w Czestochowie Sp. z o. o.
16. Prowadzenie dokumentacji anriqzanej z ewidencjq nazgdzi (kartoteki, ksig2eczki nazqdziowe).

i

17. Miesieczne rczliczanie paliwa na poszczeg6lne pojazdy iindywidualnie na kierowc6w.
18. Roczne zestawienia wozokilometrow oraz zu2ycia paliwa na poszczeg6lne pojazdy oraz spzet.
19. Rozliczanie roboczogodzin na zlecenia wewnetzne i zewnetzne.

20. Prowadzenie ewidencji zlecef warsztatowych oraz zam6wief wydzialowych.
21. Prowadzenie dokumentacji zwiqzanej
utzqdzeniami podlegajqcymi Uzqdowi Dozoru

z

Technicznego.

22. Zglaszanie do Dziafu Zam6wien Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
23. Zglaszanie do Dzialu Spraw Pracowniczych zawartych um6w cywilno - prawnych z osobami fizycznymi w celu zarejestrowania ich w rejestze um6w.
24. Wlasciwe pzechowywanie bietqcych dokument6w wydzialu i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
25. Pzestzeganie pzepis6w BHP ippo2.
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Dzaal7-aopatrzenia i Magazyn6w

Dzial Zaopatzenia i Magazyn6w dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy

prErwa oraz

wewnetzne

uregulowania w Sp6lce.
Dzial Zaopatzenia i Magazyn6w prowadzi zaopatzenie materialowo - techniczne, gospodarkq materialowa, odziezowq, magazynowq oraz gospodarkg zlomem.

Dzial Zaopatzenia i Magazyn6w wykonuje nastepujqce czynnosci i dzialania zawarte w pzedmiocie
dzialalnoSci So6lki :

.
.
.
.
.
.

zbieranie odpad6w innych ni2 niebezpieczne,
spzedaz detaliczna czQsci i akcesori6w do pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem motocykti,

sprzedaz hurtowa paliw i produkt6w pochodnych,
spzedaz hurtowa odpad6w izlomu,
spzedaz detaliczna paliw do pojazd6w silnikowych na stacjach paliw,
pozostala spzeda2 detaliczna prowadzona poza sieciq sklepowQ, straganami i targowiskami.

Zakres dzialania

:

1.

Spozqdzanie dokumentacji stanowiqcej podstawg naliczania wynagrodzenia zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami (Kodeks pracy, wewnetzne akty normujqce).
2. Analizowanie zapotzebowafi materialowo - technicznych na podstiawie stan6w magazynowych
i zuzycia.
3. Spozqdzanie analizy koszt6w pzed planowanym zakupem material6w.
4. Terminowe skladanie dostawcom zam6wief na materialy, odzie2 i inne Srodki niezbedne dla
planowej dzialalno5ci kom6rek organizacyjnych.
S. Terminowe skladanie zam6wien na bilety, druki i formulaze w uzgodnieniu z uzytkujecymi jednostkami, realizowanie zapotzebowafi na pieczqtki, materiaty biurowe, gospodarcze, srodki
pierwszej pomocy do wyposazenia apteczek oraz artykuly elektryczne i lakiernicze.
6. Spozqdzanie i realizowanie zam6wieh na zakup uzqdzefi i spzetu specjalistycznego oraz innych material6w zwiqzanych z obslugq sieci Swiadczqcych publiczne uslugi w zakresie transportu tramwajowego i autobusowego.
7. Prowadzenie caloksztattu spraw zwiqzanych z zaopatrywaniem pracownik6w Sp6lki w materiaty
biurowe.
8. Zapewnienie terminowej realizacji dostaw.
9. Kontrolowanie dostawy paliw plynnych w zakresie jako5ci.
10. Organizowanie komisyjnych odbior6w iloSciowych i jako5ciowych material6w z odpowiednim
pzldstawicielem danej kom6rki organizacyjnej, dla kt6rego zostal sprowadzony material.
1 1. Prowadzenie kartotek analitycznych poszczeg6lnych asortyment6w materialowych.
12. Systematyczne analizowanie i prawidlowe zabezpieczenie zapas6w poszczeg6lnych material6w (w tym czg6ci zamiennych i zespof6w).
13. Prawidfowe magazynowanie materiai6w, odzie?y i przedmiot6w nietrualych oraz prowadzenie
cieglej dzialalnosci majqcej na celu ujawnienie zapas6w zbednych i nadmiernych.
14. Nadzorowanie caloksztaftu gospodarki magazynowej, a w szczeg6lnosci zgodnego z obowiqzujqcymi pzepisami w tym zakresie skladowania, konsennrowania, wydawania i pzyjmowania
material6w.
15. Nadzorowanie i kontrola wlasciwego izgodnego z obowiqzujqcymi pzepisami zabezpieczenia
material6w w magazynach pod wzgledem bhp i ppoz. oraz zabezpieeenia przed ktadzieZq
izniszczeniem.
16. Prowadzenie ewidencji ilosciowej material6w w magazynie oraz stosowanie systematycznej samokontroli zgodno6ci stanu zeczytr istego zapas6w z normatywami.
Regulaimln Oryanizacylny nPK
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17. Prowadzenie calcksztaltu spraw indeksu materialowego
w pelnym zakresie.

w Sp6lce ijego ciqgla

aktualizacja

8. Prowadzenie remanent6w zdawczo-odbiorczych.
19. Kontrofowanie prawidlowoSci obiegu dokument6w magazynowych w Dziale Zaopalrzenia i Ma-

1

gazyn6w.

20. Scisle wsp6lpracowanie bran2yst6w z magazynami celem zapobiegania powstawaniu material6w zbqdnych i nadmiernych.
21 . Konholowanie zapas6w nieprawidlowych oraz eliminowanie pzyczyn ich powstawania.
22. Prowadzenie biezacej ewidencji wartosciowej, stan6w, przychod6w, rozchod6w izuzycia czesci
zamiennych wedlug typu taboru, material6w pomocniczych, paliwa, ogumienia oraz wyliczanie
wska2nik6w dynamiki czestotliwosci i obrotu materialowego.
23. Dokon],wanie zlomowania czesci i podzespol6w pojazd6w Wydzialu Autobusowego oraz Wydzialu Tramwajowego.
24. Dokonywanie zlomowania akumulator6w z pojazd6w silnikowych Sp6lki.
25. Scisle pzestzeganie Ustawy o Zam6wieniach Publicznych oraz wewnetznego Regulaminu
udzielania zam6wiefi na dostawy, uslugi i roboty budowlane przez MPK w Czgstochowie
Sp. z o. o.
26. Kontrola merytoryczna i zeczowa faKur.
27. Prenumerata prasy i czasopism.
28. Zglaszanie do Dzialu Zam6wiefi Publicznych Techniki i Inwestycji zawartych um6w na dostawy,
uslugi i roboty budowlane w celu zarejestrowania ich w rejestze umow.
29. Zglaszanie do Dzialu spraw Pracowniczych zawartych um6w cywilno prawnych z osobami
fizycznymi w celu zarejeshowania ich w rejestze um6w.
30. WlaSciwe pzechowywanie biezqcych dokument6w dzialu i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.

-

31. Peestzeganie pzepis6w bhp i ppoz.
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ZKW- DZIAL KONTROLI WEWNETRZNEJ
Dzial Kontroli Weu/nqtznej dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy ptawa oraz we\wnetzne uregulowania w Sp6lce.

Dzial Kontrofi Wewnqtznej wykonuje zadania zwiqzane

z

inwentarfzacjA, kontrolq pzestzegania

akt6w prawnych wewnetznych i zewngtznych.

Zakres dzialania:

1.

2.
3.

Pzeprowadzanie kontroli problemowych i doraZnych prowadzonych na polecenie Zazqdu
Sp6lki, kt6ry okresla tematyke, zakres, rodzaj i czas trwania kontroli.
Ujawnianie niegospodarnoSci dzialania, marnotrawstwa mienia oraz nadu2y6.
Ustalanie Wzyczyn i skutk6w stwierdzonych nieprawidlowo5ci w dzialaniu kontrolowanych jednostek organizacyjnych, oraz ujawnianie odporviedzialnych za powstanie tych nieprawidlowoSci.

4. Wskazywanie sposob6w i Srodk6w umozliwiajqcych likwidacje tych nieprawidlowo5ci.
5. Kontrolowanie pzestzegania dyscypliny na odcinku gospodarki finansowej, obrotu skladnikami
majqtkowymi, pracy i plac.

6.
7.

8.
9.

Opracowwanie w oparciu o materiafy z kontroli, projekt6w zaz;qdzeh i wniosk6w pokontrolnych po zakoiczonej kontroli i pzedkladanie ich z calosciq material6w do akceptacji Zazqdu
So6lki.
Opracowywanie projekt6w zazqdzen iwniosk6w pokontrolnych na podstawie protokol6w i zalecei pokontrolnych pzekazywanych do Zazqdu Sp6lki pzez kontrole zewngtzne.
Kontrolowanie realizacji zalecef pokontrolnych, wydanych pzez Zazqd Sptlki.
Wsp6lpracowanie z jednostkami organizacyjnymi Sp6lki.

10. Opracowywanie kwartalnych irocznych plan6w inwentaryzacji

ijej pzeprowadzanie.

'|

1. Prowadzenie spis6w z natury w ramach inwentaryzacji metodq okresowq w zakresie wszystkich
skladnik6w majqtkowych Sp6lki.
12. Kontrolowanie prawidlowo5ci i zetelno5ci ewidencji przychod6w i rozchod6w w magazynach

nazedziowych.
13. Kontrolowanie material6w i towar6w w drodze oraz dostaw niefakturowanych.
14. Kontrolowanie dostaw material6w pod wzgledem ilosciowym, asortymentowym w por6wnaniu
z zam6wieniem oraz zgodnosci z planem.
15. Konholowanie dostaw w zakresie koszt6w pzewoz6w i koszt6w zakupu.
16. Kontrolowanie warunk6w pzechowywania i skladowania material6w.
17. Kontrolowanie dokumentacji iewidencji material6w pochodzqcych z odzysk6w.
'18. Kontrolowanie zasadno5ci kwalifikowania czgSci zamiennych na zlom oraz uczestnictwo w akcji

zlomowania.
19. Kontrolowanie stanu faktycznego zapas6w w stosunku do normatyw6w wystepowania zapas6w
zbgdnych i ich uplynniania.

20. Kontrolowanie gospodarki odziezq roboczq i ochronnq.
21. Kontrolowanie gospodarki paliwami plynnymi i ogumieniem.
22. Kontrolowani e zuzy cia i rozliczenia material6w, pzedmiot6w nietMalych.
23. Opracowywanie i pzygotowywanie wniosk6w dla Zazqdu Sp6lki z zakresu gospodarki materialowej.
24. Wsp6luczestniczenie w spisach z natury skfadnik6w majqtkowych dokonywanych w ramach
czynnoSci zdawczo-odbiorczych przy zmianie stanowisk pracy przez osoby materialnie odpowiedzialne.
25. Dokonywanie weryfikacji stwierdzonych r62nic inwentarlzacyjnych w ramach istniejqcej Komisji
Inwentarfzacyjnej Sp6lki.

Rcgulafiln Organhacylny ltPK w Czestochowie
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26. WtaSciwe pzechowywanie biezqcych dokument6w dzialu i pzekazyrvanie ich okresowo do archiwum zgodnie z obowiqzujecymi w tym zakresie pzepisami.
27. Przesttzeganie pzepis6w BHP i ppoz.
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ProN KSTEgOWO - EKONOMTCZNY
G&OWNY KSTEGOWY

Gl6lvny KsiQgowy organizuje, koordynuje, nadzoruje i kontroluje cafoksztaft dzialalnoSci ftnansowej
Sp6lki, caloksztaft zadafi w zakresie ustiawy o rachunkowoSci zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami,
a w szczeg6lno5ci w oparciu o:
ustawe z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 22013r. poz. 33C z p62. zm.)
ustawQ z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od os6b llzycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz.361 zp62.zm.)
ustawQ z dnia '15.02.1992 roku o podatku od os6b prawnych (publikacje 22011 r. Nr 74 poz.

.
.
o
.
o
o
.

397

zp62.zm.)

ustawe z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towar6w i ustug (publikacje Dz. U. z 2011 r. Nr
177 poz. 1054 z p62. zm.)
ustawg z dnia 29.08.1997 roku ordynacja podatkowa (publikacje Dz. U. z 2012 t. poz. 749
z p62. zm.)
uSt?wQ z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Sp6lek Handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z p62.
zm. )
ustawe z dnia 23.04j96/' r. Kodeks Cyivilny (Dz. U.
r. Nr 16 poz. 93 z p62. zm.)

zl9il

Swoje zadania wykonuje popzez nastepujqce kom6rki:

KF

.

Dzial Ksiegowo6ci Finansowej

KM

-

SekcJa Kslqgowo5ci ilaterialowej

iKoszt6w

Zakres dzialania:

1.

Pzestzeganie obowiqzujQrych pzepis6w i prowadzenie ksiqg rachunkowych Sp6lki oraz go'
spodarki finansowej zgodnie z obowiqzujqcymi zasadami:
a) analizowanie wykozystania Srodk6w przydzielonych z bud2etu lub Srodk6w poza budzetowych i innych bgdqcych w dyspozycji Sp6lki,

b)

-

dokonywanie kontroli wewnetznej w zakresie powiezonych obowiq3k6w, formalno rachunkowa kontrola dokument6w, operacji gospodarczych pod wzglgdem zasad finansowania,

c)

2.
3.

kierowanie prace podleglych komorek organizacyjnych oraz pracownikow,
d) opracowyranie projeK6w pzepis6w wewnetznych z zakresu prac pionu ksiegowo - finansowego.
Nadzorowanie prawidlowego i terminowego sporzqdzania sprawozdaf finansowych.
Nadzorowanie prawidlorvego iterminolvego spozqdzania deklaracji podatku dochodowego od
os6b prawnych, podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz deklaracji podatku VAT.

4. Zo'ganizouanie wlaSciwego obiegu dokument6w
5. Podpisywanie w imieniu Sp6lki:
a)
b)
c)

6.
7.
8.

dokument6w bankowych,

zlecei izam6wiei na zakupy,

wszystkich innych dokument6w dotyczecych spraw finansowych Sp6lki, a w szczeg6lnosci
um6w na dostawq usfug, material6w, energii itp.
Nadzorowanie w podleglych kom6rkach organizacyjnych pzestzegania dyscypliny pracy, pzepis6w prawa, pzepis6w bhp i p.po2.
Z$a*anie Zazqdowi Sp6lki przypadk6w nieprawidlowoSci w wyniku, K6rych nastqpifo pominiQcie oborviqzujqcych pzepis6w w zakresie gospodarki finansowej.
Wykonywanie innych zadai i polecen wydanych pzez bezpo6redniego pzelozonego zgodnych
z zawaftq umowq o pracg.

R.gala,',/n Ory,/rr.tcyhy nH< v C'f6tochoyd. Sp. . o. o,
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9.

WaSciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w i pzekazywanie ich okresowo do archiwum
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.
10. Peestzeganie pzepis6w BHP ippo2.

Regulamtn Organlzacytny llPK w Czestochoydo Sp. z g. o.
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DZIALKS|EGOWOSC| FTNANSOWEJ

Dzial Ksiqgowosci Finansowej dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnetzne uregulowania w Spdlce.

Dzial Ksiegowosci Finansowej wykonuje zadania zi,tiqzane z prowadzeniem ksiegowosci zgodnie
z obowiqzujqcymi pzepisami prawa w oparciu o Zakladowy Plan Kont. Przeprwtadza kontrole dowod6w ksiQgowych pod wzgledem formalno - rachunkowym, dokonuje dekretacji dowod6w oraz wprowadzenia ich do ksiqg rachunkowych. Terminowo reguluje zobowiqzania z tytulu prowadzenia dzialalnoSci
Sp6lki.
W sklad Dzialu wchodzi:
FK

-

Kasa Gl6wna

Zakres dzialania:

1.

2.
3.
4.
5.

Prowadzenie ksieg rachunkowych Sp6lki w zakresie wynikajqcym z obowiezujqcych pzepis6w
orawa.
Kontrola dowod6w ksiggowych pod wzgledem formalno - rachunkowym.
Dekretowanie i ksiqgowanie dowod6w ksiegowych.
Dekretowanie i ksiegowanie dokument6w z zakresu zmian w stanie Srodk6w tnvalych i warto6ci niematerialnych i prawnych oraz prowadzenie ewidencji Srodk6w trwalych i ewidencji warto6ci niematerialnych i prawnych.
Prawidlowe i terminowe obliczanie i spozqdzanie:
a) zbiorczych dowod6w ipolecef ksiqgowych,

b) rozdzielnik6w zu2ycia Srodk6w twatych, wartosci niematerialnych
c) bie2qcych i okresowych sprawozdai statystycznych,
d) bie2qcych i okresowych sprawozdaf finansowych,
e) deklaracji podatku od towar6w i uslug,

iprawnych,

D

6.
7.
8.
9.

deklaracji podatku dochodowego od os6b prawnych,
g) deklaracji i wplat na PFRON.
Prowadzenie rejestru zakupu ispzeda2y dla cel6w podatku VAT.
Prowadzenie inadz6r Kasy Gl6wnej Sp6lki.

Prowadzenie ksiggowosci Pracowniczej Kasy Zapomogowo
sprawuje Zazqd i Komisja rcwizyina PI<ZP.

-

Po2yczkowej, nad kt6rq kontrolQ

Prawidlowe i terminowe regulowanie zobowiqzai Spolki, spozqdzanie pzelew6w bankowych.

10. Spozqdzanie miesiecznych zestawiei obrot6w isald kont analitycznych i syntetycznych.
11. Wystawianie wewnetznych dowod6w ksiggowych ,PK"
12. Rozliczenia:
a) inwentaryzacja aktyw6w i pasyw6w,

b)

delegacji sluzbowych,

c)

zaliczek.

13. Okresowa konhola stanu ewidencjonowanych naleznosci i zobowiqzai:

a)
b)

uzgadnianie sald,
wystawianie wez\,\,ari,

c)
d)

naliczanie odsetek,
pzekazywanie spraw do windykacji do Dziafu Obslugi Pasazera.
14. Uzgadnianie i kontrolowanie:
a) rozrachunkow z kontrahentami,

b)

rachunk6w bankowych i kredyt6w.

Regulamln OrganlzacyJny PX w CzFtochovto Sp. z o. o.
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!'Vbsdrc prze{fiowywanie bie2qcych dokument6nt ksiggrowydr I przd€zyvanb idr okresoyrc
doarchiwm.
16. Poddsnmnio dokumentow w zastQpEhJvie C;f6wnego Ksiqgour€go oraz zaHrvianb bi€zqej
korespondenc{i dscon€j pz€z G|a,ynego l(slegou€go.
15.

17. Wsp6hracouvanie z innymi komorkami organlzacyjnymi Sp6lki.

Wbcciwe pzechowywanio bietecych dokumon$w dzldu i pzd€zywanie ich okEsowo do
archiwum zgodnie z oboMqzujecyml w tym zakssio pzepisami.
19. Pzestzeganie pzepisdr BHP ippo2.
18.
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Dzial Zarobk6w dziala
w Sp6lce.

w oparciu o

- DZIAL ZAROBKoW

obowiqzujqce pzepisy prawa oftlz wewnetzne uregulowania

Dzial Zarobk6w wykonuje zadania zrtiqzane z obliczaniem wynagrodzei pracownik6w oraz zasilk6w
chorobowych pzy uwzglgdnieniu nale2nych potrqcen, a w szczeg6lnosci nale2nosci z q ufu ubezpieczeri spolecznych i podatk6w oraz obliczaniem wynagrodzei z tytulu um6w zlecenia i o dzielo, wynagrodzei Rady Nadzorczej.

Zakres dzialania:

1.

Naliczanie wynagrodzen na podstawie kart zarobkowych wedlug obowiqzujacych regulamin6w
i um6w o prace.

2.

Spozqdzanie na podstawie dokument6w 2r6dlowych list nagr6d jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, nagr6d dodatkowych z u!\zglednieniem naleznych swiadczefi, Swiadczei
ZUS i potrQcen wedlug obowiEzujEcych pzepis6w.
a Posiadanie potwierdzef wykonania pracy, pracy zleconej i dziela.
4. Spozqdzanie list ptac za wykonanq pracq zleconq i o dzielo ip.
6 Kontrolowanie kart zarobkowych pod wzgledem formalnym i rachunkowym.
6. Ustalanie uprawnien pracownik6w do zasilk6w, terminowe i prawidlowe rozliczanie zasilk6w
chorobowych, macierzyiskich oraz spozqdzanie list zwiqzanych z tymi wyplatami.
Dokonywanie potrqcen z wynagrodzef pracowniczych pzewidzianych w Kodeksie Pracy, skladek wedlug dyspozycji pracownik6w - pisemna zgoda pracownika, jak r6wnie2 potrqcerl z q ul6w przewidzianych prawem do zajqcia wynagrodze6.
8. Obliczanie podatku dochodowego od os6b fizycznych w zakresie wynagrodzefi i innych dochod6w pracownik6w oraz terminowe spozqdzanie deklaracji podatku dochodowego od os6b
fizycznych.
o

Obliczanie skladek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne,
FP, FGSP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz terminowe spozqdzanie deklaracji i rozliczefi z zakladem ubezpieczen spolecznych.
10. Prowadzenie imiennych kartotek zarobkowych pracownik6w, wpisywanie zarobk6w do za6wiadczef dla cel6w podatkowych, rent, emeM6w i innych.
1

1. Wpisywanie rocznych wynagrodzen do spraw emerytalno-rentowych. Wystawianie druk6w Rp
7 w zakresie dotyczqcym wynagrodzen.

'12.

-

Terminowe spozqdzanie miesigcznych zestawief wyplacanych wynagrodzefi dla cel6w rozliczenia koszt6w. Spozqdzanie zbiorczych dowod6w i PK.
13. Przygotowywanie kopert do wyp*aty got6wkowej wynagrodzei.
14. Prowadzenie kartotek zasilk6w chorobowych na podstawie druk6w ZUS ZLA.
15. Miesieczne uzgadnianie z Dzialem Ksiqgowo6ci Finansowej wktad6w, zaliczek i po2yczek
potrqcanych pracownikom na tzecz Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pozyczkowej i innych.
16. WaSciwe pzechowywanie bie2Ecych dokument6w placowych i pzekazywanie ich okr$owo
do archiwum.
17. Spozqdzanie sprawozdari statystycznych z zakresu dzialania Dziafu Zarobk6w.
18. Wspolpracowanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi Sp6lki.
19. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.
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KM - SEKCJA KSTEGOWOSC| MATERTATOWEJ i KOSZT6W
Sekcja Ksiegowo5ci Materialowej i Kos16w dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnetrzne uregulowania w Sp6lce.
Sekcja Ksiggowo6ci Materiafowej i Koszt6w wykonuje zadania ariEzane z caloksztaltem spraw dotyczEcych ewidencji ilosciowo-wartof;ciowej obrotu materialowego oraz kontroli i ewidencji koszt6w rrrfasnych dzialalnosci Sp6lki zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami.

Zakres dzialania:

1. Pzyjmowanie i dekretowanie w systemie finansowo-ksiQgowym dowod6w obrotu materialowego

2.
3.

zgodnie ze wskazaniami stanowisk kosztowych i numer6w zlece6.
Kontrolowanie i uzgadnianie prawidlowosci rejestru zakupu material6w ze skladu konsygnacyjnego, dekretacja w systemie finansowo ksiegowym.

Spozqdzanie miesiqcznych zestawien dokument6w przychodowych i rozchodowych obrotu materialowego.

4.
5.
6.
7.

Uzgadnianie stan6w i obrot6w magazynowych na koniec kazdego miesieca.
Prowadzenie ewidencji analitycznej material6w w przerobie \dasnym i obcym.
Prowadzenie pozabilansowej ewidencji material6w dlugotrwalego uzytku i nazgdzi.

Ewidencjonowanie ilo6ciowe bilet6w oraz comiesiqczne rozliczanie z pobieranych bilet6w pracownik6w Kas Biletowych.
8. Rozliczanie spisow inwentarfzacyjnych w zakresie:
- stan6w material6w na magazynach,
- material6w dlugotrwalego u2ytku i nazqdzi,
- Kas Biletowych.
Uzgadnianie analityki materialowej z syntetykq ksiegowosci gl6wnej.
10. Ewidencjonowanie, rozliczanie i dekretowanie dokument6w ksiegowych wedlug miejsc powstawania koszt6w.
11. Ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrola wszystkich zleceri produkcyjnych i remontowych.
- pzerobu wfasnego,
- Swiadczenia uslug na zewnqtz Sp6lki,
- rozliczenia koszt6w na Srodki trwale w budowie,
- remont6w kapitalnych,
- napraw biezqcych,
- napraw powypadkowych,
- koszt6w og6lnozakfadowych.
12. Rejestrowanie i rozliczanie inwentaryzacji produkcji w toku.
13. Uzgadnianie i rozliczanie kosz6w zu2ycia material6w w uk+adzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
14. Ewidencjonowanie koszt6w Sp6lki w ukladzie rodzajowym ikalkulacyjnym.
15. Comiesieczne rozliczanie kosz6w zespolu "5'zgodnie z przyjetymi w Sp6lce kluczami podzialowymi
16. Prowadzenie ewidencji analitycznej rozliczefi miedzyokresowych koszt6w.
17
Wystawianie wewngtznych dowod6w ksiggowych ,,PK" w zakresie:
- obrotu materialowego.
- pzerobu wlasnego i obcego,
- koszt6w,
- material6w dlugotrwalego u4^ku i nazgdzi,
- tozliczania kas biletowych.
18. Uzgadnianie Oestru spzeda2y material6w z dowodami wydania material6w.
19. Rozliczanie tabulogramu materialowego wedlug stanowisk kosztowych i zlecefi.

9.

.
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20.
21

.

Rozliczanie r62nicy wyceny i koszt6w zakupu,
Kontrola wewnetrzna w zakresie dzialania kom6rki.

22.

Srotzdz3,nie sprawozdawczosci weu,netznej ize\ rnetznej dotyczqcej koszt6w.
23. Comiesieczne opracowwvanie danych statystycznych dla potzeb planowania i sprawozdawczosci.

24. Spozqdzanie sprawozdai

GUS w zakresie dziatania Sekcji.
Prowadzenie ksiqg rachunkowych zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci.

25.
26. WaSciwe

pzechoqnivanie bie2qcych dokument6w ksiegowych i pzekazywanie ich okresowo

do archiwum.

27. Wsp6lpracowanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi Sp6lki.
28. WtaSciwe pzechow!,wanie biezqcych dokument6w sekcji i pzekazywanie ich okresowo do archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami.
29. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.
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KE - Sekcja Ekonomii i Strategli
Sekcja Ekonomii i Strategii dziala w oparciu o obowiqzujqce pzepisy prawa oraz wewnQtzne uregulowania w SD6lce.
Sekcja Ekonomii i Strategii wykonuje zadania z'tiqzane z opracowywaniem projekt6w plan6w Sp6lki
i analiz w zakresie ekonomiczno - finansowym.

Zakres dzlalania:

1.

Opracowywanie prognoz i plan6w ekonomiczno

-

finansowych, plan6w przychod6w i koszt6w

Sp6lki.

2.

Analizowanie wykonania zalo2onych plan6w, analizowanie koszt6w i przychod6w Sp6lki oraz
innych wska2nik6w ekonomicznych.

3.

Opracowywanie bie2ecych i okresowych sprawozdai i analiz ekonomicznych z dzialalno$ci
Sp6lki dfa potzeb Zatzqdu, Rady Nadzorczej, organ6w i innych podmiot6w zewngtznych.

4.

Opracowywanie i pzetwazanie danych liczbowych dotyczecych wska2nik6w ekonomicznych

w r62nych ukladach i pzekrojach oraz innych danych liczbowych charakterfzujqcych dzialalnoS6 Sp6lki.

5.
6.

Spozqdzanie ankiet dla potzeb lzby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie.
Spozqdzanie faktur oraz innych dokument6w ksiggowych w zakresie zrealizowanych wozokilometr6w na podstawie umowy wykonawczej na Swiadczenie uslug pzewozowych.

7.
8.

Spozqdzanie sprawozdai GUS dotyczqcych zakresu pracy kom6rki.

Spozqdzanie material6w i analiz do corocznego wniosku o ustialenie jednostkowych stiawek
rekompensaty za wykonywane pzewozy transportu publlcznego, Swiadczonego pzez Sp6lke
jako zadanie ldasne Gminy, rozliczenia i analizy zwiqzane z rekompensatq za Swiadczenie tych
pzewozdw.

9.

Opracowywanie projekt6w akt6w wewngtznych dotyczEcych zakresu pracy kom6rki.

10. Wsp6lpracowanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi Sp6lki.
11. Wla6ciwe pzechowywanie bie2qcych dokument6w

sekcji i pzekazywanie ich okresowo do
archiwum zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami.

12. Pzestzeganie pzepis6w BHP i ppoz.
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Rozdzlal Vlll
POSTANOWENIA KONCOWE
s 12.

Niniejszy Regulamin Organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym stanowi podstawq zazqdzania i dziafania w Sp6lce.
$ 13.

W sprawach nieuregulon anych niniejszym Regulaminem stosuje sig pzepisy Kodeksu sp6lek handlowych, AKu Zalozycielskiego Sp6fki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z dnia 30 maja 2000 roku (AK
Notarialny REP A NR 250812000) oraz innych pzepis6w prawa.
s 14.
Niniejszy Regulamin zostal uchwatony

pzezZazqdSp6lkiw a^u

lh.QLt.-k.d.f..

$ 15.

Traci moc Regulamin organizacyjny Miejskiego Pzedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Czestochowie
sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq dotychczas obowiEzujecy.
Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem zatwierdzenia pzez Radg Nadzorczq.
Regulamin wraz ze schematem organizacyjnym zatwierdzono:
Uchwara N, .1..X.1.V..|1.2A
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