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Na p~wie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U, z 2015 poz. 640) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach):
3,11,18,24,30.06.2015 r.

WYSTĄPIENIE

wnoszę o:

1. Przestrzeganie obowiązku zakładania księgi zaleceń i uwag przeznaczonej do zapisow
zakładowego społecznego inspektora pracy, bezpośrednio po dokonaniu wyboru pracownika do
pełnienia tej funkcji.

Podstawa prawna:
art.tżust.t; ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 35,
poz. 163 ze zmianami oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1405),

Uzasadnienie:
Ustalono, że po dokonanym w dniu 26.04.2012r. wyborze społecznego inspektora pracy, w
szkole nie założono księgi zaleceń i uwag przeznaczonej do zapisów przez zakładowego
społecznego inspektora pracy ..

2. Uzupełnienie tekstu regulaminu pracy o dostosowany dla specyfiki szkoły, wykaz prac
wzbronionych kobietom opracowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet.

Podstawa prawna: .
art. 1041 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 ze
zmianami z 2002 r. Nr 127, poz. 1092),

3. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur zmierzających do realizacji prawnego
obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Podstawa prawna:
art. 943 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
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Uzasadnienie:
Art. 943 § 1 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbinqowi.
Aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku konieczne jest szczegółowe rozpoznanie
problemu, w szczególności zaś umożliwienie pracownikom złożenie swobodnej skargi w tym
przedmiocie, a następnie jej rozpoznanie w przyjętym trybie.
Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pracodawcy
winni wprowadzić zasady dobrej praktyki w działaniach prewencyjnych ograniczających ryzyko
wystąpienia przemocy (mobbingu) w pracy. Szczególna rolę odgrywa tutaj informacja, która
zgodnie ze standardami Unii Europejskiej winna zawierać np. przewodniki opisujące sposób
realizacji działań prewencyjnych i ich metodologię, studia przypadków opisujące przebieg
rzeczywistej interwencji w środowisku pracy, listy kontrolne i narzędzia monitoringu efektów
wdrażania programu prewencji przemocy w pracy. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji
Zdrowia działania antymobbingowe powinny obejmować trzy zasadnicze rodzaje działań:
• prewencję pierwotną,
• prewencję wtórną,
• prewencję trzeciorzędową.
Prewencja pierwotna nakierowana winna być na tworzenie odpowiednich warunków pracy
zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa zatrudnionym, budowanie odpowiedniej kultury
organizacyjnej, systematyczne szkolenie kadry z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
zawodowymi, działania edukacyjne promujące zasady zachowania fair-play w pracy.
Prewencja wtórna w przypadku mobbingu to m.in. tworzenie procedur monitorowania i
dokumentowania zachowań o charakterze mobbingowym oraz skuteczne wykorzystywanie
istniejących procedur prawnych lub organizacyjnych chroniących ofiarę przed dalszym
nękaniem.
Prewencja trzeciorzędowa to działania mające na celu pomoc ofierze mobbingu, np. pomoc
psychologiczna, psychoterapeutyczna lub medyczna. To przede wszystkim również opracowanie
procedur zgłaszania i rozpatrywania skarg dotyczących mobbingu.
Po opracowaniu i wdrożeniu takich działań, wskazanym byłoby przeszkolenie wszystkich
pracowników z zakresu uregulowań dotyczących zagadnienia mobbingu, z uwzględnieniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy, wewnętrznych procedur i własnych
doświadczeń pracodawcy.

4. Przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu uregulowań dotyczących zagadnienia
mobbingu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy,
wewnętrznych procedur i własnych doświadczeń pracodawcy.

Podstawa prawna:
art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),

5. Uzupełnienie założeń do dokumentacji oceny ryzyka zawodowego o informację określającą, jaką
metodę przyjęto do szacowania tego ryzyka.

Podstawa prawna:
art.226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:
W szkole obowiązuje zarządzenie dyrektora nr 9/2013 z dnia 28.10.2013r. w sprawie oceny
ryzyka zawodowego. Ocenę przeprowadzono dla wszystkich stanowisk pracy, które występują w
placówce oświatowej. W/w zarządzenie nie określa metody, jaką przyjęto do szacowania ryzyka.
Przedstawione inspektorowi dokumenty: karta oceny, karta analizy i plan działań korygujących
wskazują, na przyjęcie elementów jakościowego szacowania z matrycy ryzyka wg Polskiej
Normy PN-N-18002 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego.
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6. Wyznaczenie zespołu do przeprowadzania bądź aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w skład
którego powinny wchodzić osoby, które: znają i rozumieją zasady oceny ryzyka zawodowego,
mają wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach pracy oraz
umieją ocenić szkodliwe następstwa występujących zagrożeń.

Podstawa prawna:
art.226 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
pkt.6 Polska Norma PN-N-18002 Systemy zarządzania bhp. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka
zawodowego.,

Uzasadnienie:
W szkole ryzyko zawodowe oceniał i dokumentację sporządził jednoosobowo

'. Zgodnie z Polską Normą ocenę ryzyka powinien przeprowadzać zespół
(lub zespoły) w skład którego mogą wchodzić: pracodawca, pracownicy wyznaczeni przez
pracodawcę ( w tym osoby kierujące pracownikami) luli eksperci spoza szkoły.

7. Przestrzeganie obowiązku konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami działań
związanych z oceną ryzyka zawodowego.

Podstawa prawna:
art.23711a § 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502),
§39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:
Brak dla celów dowodowych potwierdzenia czy ocena ryzyka zawodowego występującego przy
wykonywaniu określonych pracy oraz informowanie pracowników o tym ryzyku, były
konsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami, zgodnie z dyspozycją przepisu art.
23711a Kodeksu pracy.

8. Uzupełnienie przeprowadzonej w szkole oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych
stanowisk pracy, uwzględniając kryteria pracy dla kobiet ciężarnych i osób młodocianych lub
niepełnosprawnych, a także z uwzględniając występujące psychospołeczne warunki środowiska
pracy (stres, mobbing, itp.).

Podstawa prawna:
art.226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

9. Założenie książki obiektu budowlanego dla wolnostojącego budynku garażowo-magazynowego.
Podstawa prawna:

art. 64 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze
zmianami oraz z 2014r. Dz. U. poz. 1200),

Uzasadnienie:
Do chwili obecnej zarządca wolnostojącego budynku garażowo-magazynowego nie założył
książki obiektu budowlanego, w której winny być odnotowywane okresowe badania i kontrole
stanu technicznego i wartości użytkowej obiektu, a także informacje o dokonywanych remontach
i modernizacji w okresie użytkowania, zgodnie z wymogiem określonym w dyspozycji przepisu
art 62 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 ze zmianami z 2012 r. poz. 1256).
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Pouczenie:
O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora
pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia-jart. 36
ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). -.',

[ks]

............................ ; .
(podpis i pieczęć tnsi ~ktora nr~ ,
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Na podstawie art. 11 pkt 1, 6, 6a(*)w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 20'15 poz. 640), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach):
3,11,18,24,30.06.2015 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.
ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE
UL. CZWARTAKÓW 11
20-045 LUBLIN

NAKAZ

nakazuję:

1. Przeprowadzić aktualizację oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną pracą dla
stanowisk pracy sprzątaczek, woźnych i kucharek, identyfikując wszystkie zagrożenia i czynniki
środowiska pracy, których źródłem są występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i
uciążliwe, w tym substancje i mieszaniny chemiczne stosowane do mycia i dezynfekcji.

Termin wykonania: 30.09.2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art.226 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zmianami oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458),
§ 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

2. Dostosować wysokości balustrad wzdłuż biegów schodów łączących kondygnacje wewnątrz
budynku szkoły, do wymogów obowiązujących przepisów dla budynków oświaty i wychowania.

Termin wykonania: 31.12.2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art. 214§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§21 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
§296 i § 298 pkt.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Oz.U. Nr 75, poz.
690 ze zmianami oraz z 2013r. poz. 926),

Uzasadnienie:
Podczas kontroli stwierdzono, że wysokość balustrad z poręczami przy schodach we wszystkich
klatkach schodowych wewnątrz budynku szkoły wynosi 90 cm. Zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, schody zewnętrzne i wewnętrzne, w budynku użyteczności publicznej,
służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5m, powinny mieć balustrady lub inne
zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Minimalna wysokość balustrady mierzona do
wierzchu poręczy winna wynosić 1,1m.
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3. Oznakować w widoczny sposób odcieniem, barwą, fakturą lub zastosować inne rozwiązania
techniczne, plastyczne bądź sygnalizujące zmiany poziomów podłoża, występujące w budynku
szkoły.

Termin wykonania: 31.08.2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art. 207§ 2 ust.1 i art. 214§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458),
§6 ust. 1 i ust.4 oraz załącznik nr 1 § 4 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
§ 306 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Oz.U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami oraz z 2013r. poz. 926),

Uzasadnienie:
W budynku szkoły występują różnice poziomów podłoża:
-przy wejściu do pomieszczenia świetlicy w suterenie;
-przy wejściu z pomieszczenia szatni na parter;
-w korytarzu na parterze na wprost wejścia głównego;
-przy zejściu do pomieszczeń socjalnych i magazynowych kuchni szkolnej;
-przy wejściu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na piętrach;
-w głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły.
Brak oznakowania w widoczny sposób lub zastosowania innych rozwiązań sygnalizujących ten
fakt. Stwarza to potencjalne zagrożenie wypadkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w
budynku użyteczności publicznej, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi,
należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę.

4. Wykonać zabezpieczenia przed ewentualnym wspinaniem i zsuwaniem się po poręczach, przy
dwóch balustradach wzdłuż biegów schodów znajdujących się na wprost wejścia głównego.

Termin wykonania: 31.08.2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art.214§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§298 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Oz.U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami oraz z 2013r. poz. 926),
§16 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

Uzasadnienie:
.Stwierdzono, że balustrady wzdłuż dwóch biegów schodów prowadzących od wejścia głównego
na parter budynku, nie posiadają zabezpieczeń przed ewentualnym wspinaniem i zsuwaniem się
po poręczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, schody powinny być wyposażone w
balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.

5. Wykonać skuteczne i pełne zabezpieczenie siatką lub w inny skuteczny sposób, otwartej
przestrzeni między biegami schodów na wprost wejścia głównego do budynku.

Termin wykonania: 31.12.2015
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Podstawa prawna:
art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§ 16 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

Uzasadnienie:
Kontrola obiektu szkolnego wykazała, że na wprost wejścia głównego do budynku znajduje się
otwarte, niezabezpieczona w pełni przestrzeń nad i między biegami schodów, co stwarza
ewentualność zagrożenia upadku z wysokości. Przepis rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach wymaga, aby otwarta 'przestrzeń pomiędzy biegami
schodów zabezpieczona była siatką lub w inny skuteczny sposób.

6. Wykonać poręcz przyścienną wzdłuż biegu schodów zewnętrznych prowadzących do kuchni
szkolnej.

Termin wykonania: 30.09.2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§ 21 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
§ 296 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Oz.U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami oraz z 2013r. poz. 926),

Uzasadnienie:
Podczas kontroli warunków pracy stwierdzono brak poręczy przyściennej przy schodach
zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń kuchni. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, schody zewnętrzne i wewnętrzne, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć
balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie.

7. Uzupełnić ubytki w zabezpieczeniach poręczy przed ewentualnym wspinaniem i zsuwaniem się.
Termin wykonania: 31.08,2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art.214§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§298 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Oz.U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami oraz z 2013r.poz. 926),
§16 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

Uzasadnienie:
Stwierdzono, że część poręczy przy balustradach wzdłuż biegów schodowych, posiada
uszkodzenia i ubytki zabezpieczeń przed ewentualnym wspinaniem i zsuwaniem się po poręczy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach, schody powinny być wyposażone w balustrady z
poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.

8. Zlikwidować bądź oznakować progi w drzwiach wejściowych do sali gimnastycznej.
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Termin wykonania: 31.08.2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art. 214§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
§22 ust.8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

9. Zlikwidować nierówności i ubytki podłoża z płytek ceramicznych, przy wejściu głównym do
budynku szkoły.

Termin wykonania: 31.08.2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art.207§2 ust. 1, art.214 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502),
§4 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
§7ust.2pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

Uzasadnienie:
Podczas przeglądu stanu technicznego nawierzchni i dróg komunikacyjnych stwierdzono, że
przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły znajdują się ubytki i nierówności podłoża. Stwarza
to potencjalne zagrożenie wypadkowe a obowiązujące w tym zakresie przepisy wymagają aby
na terenie szkoły pracodawca zapewnił nawierzchnie podłóg: stabilne, równe, nieśliskie.
niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk a także łatwe do utrzymania w czystości.

10. Usunąć stwierdzone podczas pomiarów nieprawidłowości oraz potwierdzić przeprowadzonymi
pomiarami sprawdzającymi skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej przy
uszkodzeniu, urządzeń i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pracy i nauki.

Termin wykonania: decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.
267 ze zmianami z 2014r. Dz. U. poz. 1195), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę
zdrowia lub życia ludzkiego.

Podstawa prawna: .
art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768), .
art.207§2ust.1; art.215 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. :. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502),
§3; §10ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
art. 62ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze

. zmianami oraz z 2014r. Dz. U. poz. 1200),
Uzasadnienie:

Zasadą bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych jest ich utrzymywanie w należytym
stanie technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem okresowego sprawdzania skuteczności
działania ochrony przeciwporażeniowej. Taki obowiązek' na pracodawcę, jako użytkownika
obiektów budowlanych z pomieszczeniami pracy i ich instalacji elektrycznych, nakłada prawo
budowlane.
W protokołach pomiarów z 2014r, stwierdzono szereg przypadków braku bądź nieskuteczności
ochrony przeciwporażeniowej np. w salach lekcyjnych nr 13, 14 i 15, szatni, sklepiku szkolnym,
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małej świetlicy i innych. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej z 2013r., także wykazały brak
bądź nieskuteczność ochrony przeciwporażeniowej w szeregu punktach zaewidencjonowanych
w protokołach pomiarów, np. sale lekcyjne nr 30,33,35,39,40, pokoju nauczycielskim, sali
gimnastycznej z infrastrukturą i innych.

11. Potwierdzić pomiarami wartości natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniach
pracy i nauki, w celu oceny zgodności ich parametrów z obowiązującymi normami.

Termin wykonania: 31.12.2015
Podstawa prawna:

art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012r. poz.
404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 768),
art.207§2 ust.1; art.214§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502),
§59 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Oz.U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami oraz z 2013r. poz. 926),
§ 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:
Podczas kontroli stwierdzono, ze pracodawca nie posiada aktualnych pomiarów natężenia i
równomierności oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy i nauki. Wymagania w
tym zakresie wynikają z PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część
1. Miejsce pracy we wnętrzach oraz Prawa budowlanego.

Pouczenie:
Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy
Lublinie, adres: 20-011 Lublin, al.Piłsudskiego 13.
Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust 5 ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego).
Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania
adm inistracyjnego).
O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów
powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.
Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie
określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619).

tks]

(') - niepotrzebne skreślić
. ...., . '. ~"

~~;~:;: ;::~~ ~ I



PA~8T\VUW.-\ lNt-lP\':KCIA Plt:\CY
INSPEKTOR PRACY

Okr<;gower;OInspektoratu Pracy w lublinie
20-011 lublin, AL PiłsudskIego 13

tel. centr. 81 537-11-31
Lublin, dnia 30 czerwca 2015r.

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 08037 -K022-Wo01 /2015

Pan
\... ':.-l ~_.'-~""h,_

... __ •..".-1 \ ..~l\r~ l"'~ :. ~\ :.~ •.r-~--:; _/~.

Szkoła Podstawowa nr 6
Ul. C;zwarłaków 11
20-045 LUBLIN

OSTRZEŻENIE

Działając na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń udzielam Pani ostrzeżenia
w związku z:

• niezapewnieniem pełnej i skutecznej ochrony odgromowej dla obiektu szkoły,
potwierdzonej dokumentacją z wykonanych napraw i badań skuteczności działania tej
ochrony, tj. wykroczeniem z art. 283 § 1 w związku z art. 207 § 2 ust.1 i art. 214 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502); art 62
ust.1pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
ze zmianami oraz z 2014r. Dz. U. poz. 1200), oraz §53 ust.2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Oz.U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami
oraz z 2013r. poz. 926);

• uszkodzeniami oraz brakiem pomiarów skuteczności działania ochrony
przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu, urządzeń i instalacji elektrycznych w
pomieszczeniach pracy i nauki tj. z wykroczeniem z art. 283 § 1 Kodeksu pracy w zw.
z art. art. 207§2 ust.1; art. 215 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; §3;
§10 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034);
art.62ust.1pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Oz.U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 ze zmianami z 2012 r. poz. 1256),

Na podstawie art. 39 § 1 kodeksu wykroczeń, biorąc pod uwagę to, że wykroczenia
nie miały charakteru umyślnego i nie leżały w zamiarze sprawcy, dotychczasową
niekaralność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, a także uwzględniając
pozytywną postawę sprawcy, poprzestaję na niniejszym środku oddziaływania
wychowawczego, jednak w przypadku powtórzenia się w przyszłości tego typu wykroczeń
wdrożony zostanie tryb określony w dziale VII ,,Postępowanie w sprawach o wykroczenia
związane z wykonywaniem pracy zarobkowej" Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
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WYKAZ

decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Liczba osób

Typ / Kod Liczba
zatrudnionych

bata i godz. wydaniaLp. Temat Treść decyzji pracow-
na innej Termin realizacji" łmię i nazwisko, stanowisko osoby, Podpis osoby, której

decyzji podstawie niż decyzji której ogłoszono decyzję ogłoszono decyzję
nik6w

stosunek
pracy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skierować '. r~"'~'I'['7:I.-;.,/_.,~{J ~~;(~fi~~r~l
-

,
na egzamin aktualizujacy jego uprawnienia do 18.06.20151 2/JN01 zajmowania się eksploatacją urządzeń i 1 12:00instalacji elektroenergetycznych o napięciu
nie wyższym niż 1 kV.
Założyć książkę obiektu budowlanego boiska
zewnętrznego typu "Orlik", zawierającą
informacje identyfikujące obiekt oraz

2 2/AA89 odnotowywać w niej okresowe badania i 18.06.2015
kontrole stanu technicznego i wartości 10:00
użytkowej obiektu, a także dokonywane
remonty i modernizacje w okresie
użytkowania.
Usunąć usterki oraz zapewnić ochronę

3 2/FA07 odgromową dla obiektu szkoły, potwierdzoną 18.06.2015
dokumentacją z wykonanych badań 10:00
skuteczności działania tei ochrony.
Udostępnić sprzątaczkom do stałego
korzystania instrukcję i karty charakterystyk

18.06.20154 2/DL02 substancji i mieszanin chemicznych ogólnego 6 10:00stosowania, wykorzystywanych do mycia i
dezynfekcji.



Decyzja(e) nr 1, 2, 3, 4 została(y) zrealizowane w trakcie kontroli.

Uwaga: Kolumna 2, 3, 5 i 6 służy wyłącznie dla celów statystycznych (do użytku służbowego) do zakodowania treści decyzji wpisanych w kolumnie 4 .
• Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Lublin 30.06.2015
(miejscowość i data) (podpis ipieczęć inspektora pracy)

}
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20-011 lublin, A!. Piłsudskiego 13

tel. centr. 81 537-11-31
Nr rej.: 08037-5317-K022-Pu01/15 Załącznik nr 2 do Protokołu kontroli nr rej.: 08037-5317 -K022-PU15

Wykaz poleceń wydanych w czasie kontroli

Typ / Kod Liczba TerminLp. polecenia Temat Treść polecenia pracow
realizacji* Kwota świadczeń

ników

1 2 3 4 5 6 7

1 S/LN10 Udostępnienie pracownikom szkoły tekstu przepisów dotyczących 81równego traktowania w zatrudnieniu.

Polecenie(a) nr 1 zostało(ły) zrealizowane w trakcie kontroli.

Uwaga: Kolumna 2, 3 i 5 służy wyłącznie dla celów statystycznych (do użytku służbowego) do zakodowania treści pole ńwnisańvchw.kolumnie ą.c.

• Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do poleceń, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Lublin 30.07.2015


