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. Okręgowy- Inspektorat Pracy w Lublinie

Al. Piłsudskiego 13
20-011 Lublin

Dotyczy: Wystąpienia nr rej.: 08037-5317-K022- WsOl/15
Zawiadomienie o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne nr rej.: 08037-5317-K022-Ws01l15 z dnia
30.06.2015 roku (data wpływu do SP6 06.07.20115 roku) informuję:
Ad.!)
W SP6 założono zakładową księgę zaleceń przeznaczoną do zapisów i uwag związanych
z warunkami pracy, o których mowa wart. 12 ust. I ustawy o społecznej inspekcji pracy. Księgę
otrzymał drugi zastępca dyrektora ds. BHP, który poproszony został o przekazanie jej
reprezentantom związków zawodowych działających na terenie SP6. Obecnie w Szkole nie ma
społecznego inspektora pracy. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem wybieranym przez
pracowników na społecznego inspektora pracy w dniu 26.04.2012 roku została rozwiązana
w dniu 16.05.2013 roku. Obecnie z ww. pracownikiem zawarta jest nowa umowa o pracę od
dnia 30.04.2015 roku. (wyjaśnienie w powyższej sprawie złożono podczas kontroli). Waży
się podkreślić, że pracodawca, na miarę środków otrzymywanych w planach budżetowych,
systematycznie poprawia warunki pracy, wzbogaca warsztat pracowniczy i wspomaga
pracowników zawodowo w różnych obszarach. Szanowane są także prawa pracownicze
do zgłaszania wszelkich uwag, konkretnych sugestii, które tworzą przestrzeń do bieżącego
rozwiązywania wskazywanych potrzeb nauczycieli oraz pracowników administracj i i obsługi.
Ad.2)
Treść regulaminu pracy SP6 zostanie uzupełniona do dnia 31.12.2015 roku o wykaz prac
wzbronionych kobietom, które występują w Szkole, zgodnie z zapisem art. 1041 §l pkt 6
Kodeksu pracy.
Ad.3,4)
W celu realizacji przepisu art. 943 §l Kodeksu pracy w SP6, do dnia 31.12.2015 roku, zostaną
podjęte działania obejmujące:

1) opracowanie i wdrożenie wewnętrznej polityki antymobbingowej,
2) udział w programie i przeszkolenie pracowników w zakresie uwarunkowań prawnych

dotyczących zagadnienia mobbingu.
Ad.5)
W SP6 jest realizowany przepis art. 226 Kodeksu pracy poprzez wprowadzenie w dniu
28.1 0.2013 roku zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Informacja
o wybranej w SP6 metodzie szacowania ryzyka zawodowego, o której mowa w §39a ust. 2
rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie
wprowadzona do ww. zasad oceny ryzyka zawodowego do dnia 31.12.2015 roku.



Ad.6)
Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 226 Kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest
m.in. ocena ryzyka zawodowego, w tym możliwość wyznaczenia pracownika
do dokonywania oceny ryzyka zawodowego poprzez wskazanie zadań w zakresie czynności
tego pracownika. W SP6 osobą wyznaczoną do dokonywania oceny ryzyka zawodowego jest
pracownik wykonujący zadania' . _ Zgodnie z punktem 5
(a nie 6 jak wskazano w wystąpieniu) Polskiej Normy PN-N-18002:2011 "Systemy
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka
zawodowego." zaleca się, a nie nakazuje, powołać zespół do dokonywania oceny ryzyka
zawodowego. W SP6 nie został powołany ww. zespół ponieważ nie ma pracowników, poza
panem - .' " przeszkolonych i posiadających wiedzę niezbędną
do dokonywania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
W procesie tworzenia kart ryzyk na danym stanowisku uczestniczyli nauczyciele
i pracownicy niepedagogiczni SP6. Pracownicy SP6 są informowani o każdorazowej
trwającej lub planowanej aktualizacji ryzyk i biorą udział w konsultacjach. Każdy
z pracowników ma prawo wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia. W związku z powyższym
optymalnym rozwiązaniem dla SP6 jest pozostawianie obecnie funkcjonujących zasad czyli
osobą wyznaczoną do dokonywania oceny ryzyka zawodowego pozostanie pan , '

, któremu w zakresie czynności przydzielono ocenę ryzyka zawodowego.
Bezpośredni nadzór w strukturze organizacji sprawuje nad tym stanowiskiem drugi
wicedyrektor szkoły.
Ad.7)
Zgodnie z art. 23i la § l pkt 2 Kodeksu pracy ocena ryzyka zawodowego występującego przy
wykonywaniu określonych prac oraz informowanie pracowników o tym ryzyku zostały
skonsultowane ze związkami zawodowymi działającymi w SP6 w dniu 28.10.2013 roku
tj. w dniu wprowadzenia zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Potwierdzeniem ww. konsultacji są podpisy przedstawicieli związków na ostatniej stronie
ww. zasad.
Ad.8)
Ocena ryzyka zawodowego zostanie zaktualizowana do dnia 31.12.2015 roku, w tym pod
kątem kryteriów pracy dla kobiet w ciąży, młodocianych, osób starszych lub
niepełnosprawnych oraz psychospołecznych warunków w pracy na poszczególnych
stanowiskach pracy;
Ad.9)
Księga obiektu budowlanego dla wolnostojącego na terenie SP6 budynku garażowo-
magazynowego zostanie założona do dnia 31.12.2015 roku, zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z przepisu art. 64 ust. 1 ustawy prawo budowlane po uzgodnieniu z organem
prowadzacym.

Jednocześnie informuję, że w protokole kontroli z dnia 24.06.2015 roku na stronie 6
litera c akapit 3 oraz na stronie 8 akapit 5, po uważnej analizie dopatrzono się nieścisłości
ze stanem faktycznym:

1) strona 6 litera c akapit 3 - wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami naliczane są
przez pracownika ds. osobowych a nie przez "księgowość", w strukturze
organizacyjnej Szkoły nie funkcjonuje księgowość - występują samodzielne,
jednoosobowe stanowiska pracy,

2) strona 8 akapit 5 - zatwierdzony przez wicedyrektora wykaz przepracowanych przez
nauczycieli godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw przekazywany jest do
pracownika ds. osobowych a nie do "księgowości" celem naliczenia i wypłaty.

Reasumując, wynagrodzenia pracowników Szkoły wraz z dodatkami. naliczane są przez
pracownika ds. osobowych. OY Rl'Xl"Ult)::OŁY
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