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1. W czasie kO,ntroli sprawdzono realizacj~ uprzednich decyzji i wystctpien organ6w Panstwowej
Inspekcji Pracy oraz wniosk6w, zalecen i decyzji organ6w kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

po uprzednio przeprowadzonej kontroli inspektor pracy skierowa~a WYSTA.PIENIE nr 04079·K015
Ws01/2010 z dnia 4.05.2010 zawierajetce 1 wniosek - pracodawca przekaza~ do Okr~gowego
Inspektoratu Pracy w Katowicach pisemnet informacj~ 0 sposobie wykonaniu wniosku, uwag nie
wnosz~.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co nast~puje:

I.
Obecnet kontrol~ przeprowadzono w zwietzkU z przekazanet do Okr~gowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach w dniu 13.07.2011 kopiet skierowanego w dniu 11.07.2011 roku do
pracodawcy pisma zak~adowej organizacji zwietzkowej NSZZ "Solidarnosc" dzia~ajetcej w UM
Swi~toch~owice, zawierajetcego ~etcznie 11 i:etdari w sferze organizacyjnej, p~acowej, praw
zwietzkowych oraz bezpieczeristwa i higieny pracy (zat nr 1). Cz~s6 i:etdari wyczerpuje
postanowienia art . 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 0 rozwietzywaniu spor6w zbiorowych
wskazanej przez organizacj~ zwietzkowet jako podstawa prawna i:etdari. Strona zwietzkowa
okreslHa termin realizacji przedstawionych postulat6w na dzieri 29.07.2011 i jednoczesnie
poinformowa~a pracodawc~, i:e ich niespe~nienie
skutkowa6 b~dzie wszcz~ciem sporu
zbiorowego.
Inspektor pracy ustali~a, i:e odpowiedz pracodawcy na powyi:sze pismo przekazano organizacji
zwietzkowej w dniu 29 .07.2011 . Odpowiedz pracodawcy stanowiet wyjasnienia do poszczeg61nych
i:etdari strony zwietzkowej oraz wniosek 0 wycofanie w ca~osci tych i:etdari (zat nr 2). Pracodawca .
oswiadczy~ inspektorowi pracy, i:e z powodu braku umocowania i:etdari w obowietzujetcych
przepisach uzna~, ii: pismo organizacji zwietzkowej nie rodzi skutk6w prawnych w postaci
zainicjowania sporu zbiorowego, nie wymaga zastosowania procedury okreslonej w powyi:szej
ustawie i stetd tei: nie podjet~ rokowari ani nie powiadomH Okr~gowego Inspektoratu Pracy w
Katowicach . Dalszej korespondencji w omawianej sprawie strony nie prowadzHy.
Inspektor pracy zapozna~a si~ z tresciet postulat6w, szczeg61nie tych, kt6re mieszczet si~ w
zakresie kompetencyjnym Paristwowej Inspekcji Pracy. W rozmowie z inspektorem pracy
przewodniczetcy ZOZ NSZZ "Solidarnosc" dodatkowo wyjasnH i uszczeg6~owH zakres
przedmiotowy pozosta~ych i:etdari, jednak ustalono, i:e do pracodawcy i:adna dodatkowa
informacja w tej kwestii nie by~a kierowana. Inspektor pracy udzieli~a wyczerpujetcych informacji
na zagadnienia poruszane przez pana przewodniczetcego w czasie spotkari .
Kontrolujetca przeanalizowa~a postulat przedstawiony w p. 6 przywo~anego pisma. Dotyczy on
poprawy warunk6w pracy poprzez:
1.) montai: instalacji wentylacyjnej,
2.) montai: instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach na poddaszu ,
3.) dokoriczenie wymiany stolarki okiennej,
4.) dokoriczenie remontu instalacji c.o .,
5.) usuni~cie wilgoci w pomieszczeri mieszczetcych si~ w piwnicy,
6.) montai: windy dla os6b niepe~nosprawnych i starszych umoi:liwiajetcy sprawniejsze
za~atwianie spraw w urz~dzie,
7.) pomiar nat~i:enia swiaUa w miejscach pracy wraz z koniecznet modernizacjet oswietlenia,
8.) wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z pomieszczeri na poddaszu.
W celu okreslenia stanu faktycznego inspektor pracy dokona~a kontroli wybranych pomieszczeri
pracy, uzyska~a informacje i wyjasnienia od wybranych pracownik6w merytorycznych Urz~du i
sprawdzi~a udost~pnionet dokumentacj~ zr6d~owet.

W oparciu 0 powyi:sze ustalono, co nast~puje :
ad. 1,5).
Ustalono, i:e niekt6re pomieszczenia Set nadmiernie zawilgocone, co powoduje zagrzybienie scian i
zwi~ksza ryzyko dla zdrowia pracownik6w. Opisana sytuacja wyst~puje m.in. w obiekcie na ul.
Harcerskiej 1 - wydzia~ edukacji - na korytarzu, na kt6rym ustawiono kserokopiark~, i
prowadzetcym do sanitariat6w oraz w obiekcie na ul. Katowickiej 53 - w pokoju operacyjnym
referatu komunikacji. W ww. pomieszczeniach brak wentylacji mechanicznej umoi:liwiajetcej
nalei:yte przewietrzanie i osuszanie wn~trza . Pracownicy korzystajet w tym celu z moi:liwosci
otwierania w okresie letnim drzwi i okien, co jednak nie zapewnia wystarczajetcego przewietrzania
~/Wentylacja, ad ktorej zalezy wymiana pawietrza, pawinna zapewni" wymian~ pawietrza w
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ilosci nie mniejszej niz 20m swiezego powietrza na godzin~ na zatrudnionego, a w przypadku
3
kubatury pomieszczenia mniejszej niz 20 m na jednq osob~, wymiana powinna wynosic nie mniej
3
niz 30 m swiezego powietrza na zatrudnionego .
ad. 2) .
W czasie kontroli, w dniu 05.09.2011, na polecenie inspektora pracy przedstawiciel zaktadowej
organizacji zwiqzkowej i zaktadowy spoteczny inspektor pracy dokonali pomiarow temperatury w
niektorych pomieszczeniach pracy . Pomiarow dokonano w godzinach 13.45 - 17.00, by uzyskac
ogolnq orientacj~ nt. warunkow mikroklimatycznych panujqcych w wybranych pomieszczeniach
pracy. W kontrolowanych pomieszczeniach w czasie pomiaru okna byty otwarte na osciez i dziataty
wentylatory przenosne . Uzytym przyrzqdem pomiarowym byta tzw. stacja pogodowa z sensorem
zewn~trznym model Aurion, typ IAN 64089, prod. Milomex. Temperatura zewn~trzna w obu dniach
wykonywania pomiarow wynosHa kolejno 25 i 24 st. C. Stwierdzono np., ze w dn. 5.09.2011 w pok.
304 temperatura powietrza wynosita 29,4 DC, a w pok. nr 218 w dniu 6.09.2011 temperatura
D
wynosita 29 C. Szczegotowe wyniki pomiarow zostaty przedstawione w zatqczniku nr 3
stanowiqcym integralnq cz~se protok6tu z kontroli. Jak podaje literatura specjalistyczna i znawcy
medycyny i higieny pracy , na jakosc srodowiska w pomieszczeniu pracy biurowej istotnie wptywajq
warunki mikroklimatu, a temperatura powietrza w pomieszczeniach pracy siedzqcej powinna
wynosie w lecie okoto 20-24°C. przy spetnieniu nast~pujqcych wymagan : odczuwalny ruch
powietrza, ograniczenie nadmiernego promieniowania poprzez zastosowanie zaluzji czy zaston
oraz wyrownanej temperaturze w pomieszczeniach pracy. Dostosowanie mikrOklimatf
pom~eszczenia powinno bye oparte w duzym 7topniu I")a subipktyyv 1.9'1" _09»zuciu komfortu
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Jak oswiadczyl pracodawca, wieloletnie zaniedbania w sferze

1em~i

modernizacji obiektu,.

ograniczenia finansowe i nioprzyznanie pr.e. Rad~ Miojskct srodkow budzetowych na te cel
powodujq, ze w najblizszym czasie nie Sq przewidywane prace przy montazu instalacji
klimatyzacyjnej, gdyz tqCZq si~ z dodatkowymi kosztami towarzyszqcymi, jakie nalezatoby poniesc
w zwiqzku z koniecznq wczesniejszq modernizacjq sieci elektrycznej budynku.
Ustalono, ze pracodawca nie ustalit zasad zaopatrzenia pracownikow w napoje (wod~ zdatnq do
picia) ani stanowisk (wynikajqcych z warunkow pracy), na ktorych zatrudnione osoby bytyby
uprawnione do korzystania z ww. napojow. Na terenie budynku gtownego kontrolowanego
podmiotu ustawiono 3 dystrybutory wody do picia oraz po jednym w 2 jednostkach organizacyjnych
ulokowanych na terenie miasta. Stwierdzono, ze na I pi~trze budynku przy ul. Katowickiej 54 brak
dystrybutora wody pitnej z przeznaczeniem do uzytku pracownikow m.in. z pokojow 201-206, zas
pracownicy wydziatu gospodarki miejskiej i ekologii z pok. 301-305 majq utrudniony dost~p do
dystrybutora z wod q z powodu znacznego oddalenia urzqdzenia od miejsca pracy.
ad.3).
Na podstawie analizy dokumentacji i informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego
odpowiedzialnego za remonty i inwestycje inspektor pracy stwierdzita, ze obiekty Urz~du majq
tqcznie 198 szt. okien. W latach 2007 - 2010 okna sukcesywnie wymieniano. I tak: w roku 2007
wymieniono 33 szt. okien - koszt wymiany 92 .620 zt brutto, w roku 2008 wymieniono 39 szt. okien
- koszt wymiany 109.464,34 zt brutto, w roku 2009 wymieniono 24 szt. okien - koszt wymiany
52 .776,39 zt brutto, a w roku 2010 wymieniono 5 szt . okien - koszt wymiany 9.992,20 zt brutto. Do
chwili obecnej wymieniono 101 szt. okien, wymiana pozostatych jest uwarunkowana pozyskaniem
niezb~dnych srodkow finansowych .
ad.4).
Pracodawca oswiadczyt, ze budynek Urz~du zostat podzielony na 3 sekcje w celu umozliwienia
etapowej wymiany instalacji i grzejnikow c.o. Stwierdzono, ze w roku 2007 przeprowadzono 1-szq
cz~sc modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i wymiany grzejnik6w obejmujqcy 1 sekcj~
(od str. ul. SWierczewskiego) . Dalsze prace uzaleznione Sq od pozyskania niezb~dnych srodkow
finansowych .
ad. 6).
Postulat poza kompetencjami organu Panstwowej Inspekcji Pracy.
ad. 7).
Inspektor pracy zapoznata si~ z wynikami pomiar6w nat~zenia oswietlenia dokonanych w
pomieszczeniach pracy przez firm~ ELNAR Instalatorstwo Elektryczne Bozena Narkiewicz z
Gliwic. Wyniki Sq podane w protokotach nr 0048 - 0055 109/1 O-N z dnia 30 .09.2010.
tqcznie - zgodnie z normq PN-EN 1264-1, zbadano 150 stanowisk pracy biurowej, na kt6rych

7 : - e s'l monitory ekranowe. Jedynie na 21 stanowiskach pracy nat~zenie oswietlenia
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spelnialo warupki okreslone w Polskiej Normie jw., w tym : na 26 stanowiskach pracy nat~zenie
oswietlenia wynosilo 300-500 Lx, co spelnialo wymagania w zakresie oswietlenia og61nego w
pomieszczeniach biurowych , na 43 stanowiskach pracy nat~zenie oswietlenia wynosHo 200-300
Lx, co spelniato minimalne wymagania w pomieszczeniach stalej pracy, na 37 stanowiskach pracy
nat~zenie oswietlenia wynosito jedynie 100-200 Lx, a na 13 stanowiskach nat~zenie oswietlenia
okreslono jako znajdujqce s i ~ ponizej obowiqzujqcej normy (zat. nr 4). Niedoswietlenie stwierdzono
m.in. na stanowiskach pracy zlokalizowanych :
na niskim parterze - obiekt na ul. Katowickiej 54, w tym w wydziale komunikacji , na
stanowisku audytora wewn~trznego i kontroli wewn~trznej, kasjera i in.,
na wysokim parterze - obiekt na ul. Katowickiej 54, m.in. stanowiska pracy w pokojach nr
119,122, 124,112,114 i in .
w urz~dzie stanu cywilnego - obiekt na ul. Katowickiej 53,
w wydziale edukacji - obiekt na ul. Harcerskiej 1,
na poddaszu - obiekt na ul. Katowickiej 54 , m.in . stanowiska pracy informatyk6w, w
wydzialach : ekologii , kultury i sportu, kadr i in. ,
na I pi~trze - obiekt na ul. Katowickiej 54 , m.in. stanowiska pracy w pokojach nr 202, 202a,
203, 203 a i in.
Na podstawie uzyskanych informacji (zat. nr 5) inspektor pracy ustalila, ze w cz~sci
pomieszczen (45 punkt6w oswietleniowych) dokonano modernizacji oswietlenia poprzez
wymian~ ir6del swiaHa na jarzeniowe bqdi zwi~kszono moc zar6wek, a 3 stanowiska pracy na
podstawie wniosk6w zainteresowanych pracownik6w doposazono w przenosne lampy biurowe.
ad . 8) .
W UM Swi~tochlowice opracowano i wdrozono do stosowania od paidziernika 2010 roku
instrukcj~
bezpieczenstwa pozarowego. Zgodnie z okreslonymi w instrukcji wymogami
wyznaczono i oznakowano drogi ewakuacyjne, w tym wewnqtrz budynku gl6wnego. W czasie
kontroli inspektor pracy stwierdzila niedziatajqce oswietlenie na drodze ewakuacyjnej 
nieprawidlowosc usuni~to w czasie kontroli. Utrudnien w przemieszczaniu si~ os6b po
wewn~trznych drogach ewakuacyjnych brak; takze innych niezgodnosci z obowiqzujqcq instrukcjq
nie stwierdzono .
II. Wybory zakfadowego spofecznego inspektora pracy.

Inspektor pracy zapoznata si~ z trybem wyboru spotecznego inspektora pracy. Jak ustalono,
zaktadowa komisja zwiqzkowa NSZZ "Solidarnosc" na mocy przyj~tej w dniu 27 .05.11 uchwaly nr
06/11 ustalita regulamin wybor6w zaktadowego spolecznego inspektora pracy. W §4 pkt. 2
regulaminu organizacja zwiqzkowa przyj~ta, ze (cyt.) : ,,0 miejscu, terminie i celu zebrania kierownik
zakladu pracy powiadamia pracownik6w ( .... ) z 14-dniowym wyprzedzeniem" . W dniu 9.6.2011
zarzqd zwiqzku zwr6cil si~ pisemnie do prezydenta miasta 0 zwolanie zebrania zatogi i wskazal
proponowany koncowy termin wybor6w na dzien 8.07.2011 . W dniu 14.07 .2011 zarzqdzeniem nr
360/201 1 prezydenta miasta okreslit termin wybor6w na dzien 12.08.2011 (piqtek) godz. 14.30, a
nast~pnie w przeddzien zebrania kolejnym zarzqdzeniem zmienil termin wybor6w na dzien
29.8.2011 godz. 17.30 uzasadniajqc zmian~ wnioskami pracownik6w i okresem urlopowym. W
wyniku przeprowadzonego gtosowania uczestnicy zebrania dokonali wyboru p. Witolda Pasierba,
pracownika wydzialu geodezji i kartografii i powierzyli mu pelnienie funkcji zaktadowego
spolecznego inspektora pracy. Wg oswiadczenia p. Jacka Kaminskiego zakladowa organizacja
zwiqzkowa wkr6tce wystqpi do pracodawcy 0 przeszkolenie p. Pasierba w zakresie powierzonej
funkcji i 0 zaopatrzenie go w zakladowq ksiqzk~ uwag i zalecen.
III.

Ponadto:

1.) sprawdzono prawidlowosc nalozenia kary nag any na p. _
W tym celu inspektor
pracy zapoznata si~ z aktami osobowymi pracownicy pod kqtem spetnienia przez
pracodawc~ ustawowych wymagan proceduralnych . Ustalono, ze w dniu 17.01.2011
pracownica otrzymata od pracodawcy decyzj~ 0 nalozeniu kary nagany w trybie art. 108 kp .
z powodu nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porzqdku w procesie pracy. W tresci
pisma zamieszczono wzmiank~ 0 wysluchaniu wyjasnien pracownicy przed podj~ciem
decyzji 0 ukaraniu oraz wskazano tryb i termin drogi odwotawczej. W sprzeciwie od decyzji
o ukaraniu ztozonym w dniu 21 .01 .2011 pracownica podnosi, ze decyzja pracodawcy
zapadla bez uprzedniego ztozenia przez ni q wyjasnien w sprawie . Inspektorowi pracy nie
dowodu potwierdzaj<tcego przeprowadzenie post~powania wyjasniaj<tcego przez
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natoz~niem

kary nagany. 0 wniesionym sprzeclwle pracodawca powiadomit zaktadowq
zwiqzkowct, ktora w dniu 27.1 .2011 przekazata opracowanq opini~ i wniosta a
uwzgl~dnienie sprzeciwu pracownicy. W dn. 4.2 .2011 pracodawca przekazat p. _
decyzj~ a odrzuceniu sprzeciwu i prawidtowo pouczyf a drodze odwofawczej, z ktorej
zainteresowana nie skorzystafa.
2.) W czasie kontroli sprawdzono warunki pracy osob zatrudnionych w kancelarii ogolnej (p.
122). W pomieszczeniu, ktorego powierzchnia wynosi 20 m2 , a wysokosc 4 m zatrudnione
Sq 3 osoby - spefnione Sq normy okreslajqce wielkosc przestrzeni roboczej dla
poszczegolnych pracownikow. W pomieszczeniu ustawiono profesjonalne urzqdzenie
kopiujqce marki Konica Minolta model Oi wykorzystywane do celow biezqcych zwiqzanych
m.in. z przygotowaniem materiafow dla czfonkow Rady Miejskiej i posiedzen plenarnych. W
pomieszczeniu brak wentylacji mechanicznej, a wentylacja naturalna jest niedostateczna i
nie zapewnia nalezytego przewietrzania w czasie kopiowania dokumentacji dla ww.
3.) Inspektor pracy zapoznafa si~ z zakfadowym regulaminem pracy wprowadzonym w zycie
na mocy zarzqdzenia prezydenta miasta nr 180107 z dnia 2.07 .2007 i aneksem do
regulaminu wprowadzonym w zycie z dniem 4.4 .2011. Stwierdzifa, ze mimo zmiany
wynikajqcej z uchylenia ustawy z dn. 22.3.1990 a pracownikach samorzqdowych i
wprowadzeniu w zycie na jej miejsce ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. a pracownikach
samorzqdowych (Oz. U. Nr 223, paz. 1458 ze zmianami z 2010 r. Nr 229, paz. 1494)
pracodawca nie dokonaf koniecznych zmian ani w tresci art. 48 zakfadowego regulaminu
pracy, ani w zafqczniku nr 6 do ww. regulaminu.
4.) Na podstawie informacji uzyskanej ad gt specjalisty referatu kadr ustalono, ze w II pofroczu
br. pracodawea w 3 przypadkach podjqf decyzje a rozwiqzaniu stosunku pracy. Sprawy, a
ktorych mowa dotyczq:
a) zatrudnionego na podstawie umowy zawartej na czas nieokreslony p.
~
._
- organizacj~ zwiqzkowq powiadomiono pismem z dnia 11.08.2011 a ~
zamiarze rozwiqzania z ww. stosunku praey z powodu reorganizacji Urz~du zakfadowa organizacja zwiqzkowa nie wyrazifa zgody na rozwiqzanie stosunku,
b) zatrudnionego na podstawie aktu mianowania p.
~
. ,
-organizacj~ zwiftzl<o'lv'ft pOvviadomiono pisl I lei I' z dllia 1.fl8.20 I 1 0 tamlarzE{:::
~)Ali~;ania z 1Me.r . stosunku praey z: povvodu reorganizacji UrzQdu,
)f}
cl
e) zatrudnionej na ezas okreslony ponad 6 miesi~cy p.
rozwiqzanie
stosunku
pracy
z
zachowaniem
2-tygodnlowego
ok.@Su;r;:,.
wypowiedzenia. Zgodnie z obowictzujqcym stanem prawnym konsulta~ z ~ . ~
organizacjq zwiqzkowq nie byfa wymagana.
~
Zadna z ww. osob nie byfa pracownikiem obj~tym szczegolnq oehronq prawnq ze '-'
wzgl~du na form~ zatrudnienia, pefnionq funkcj~ zwiqzkowq lub wiek. Praeownicy zostali
prawidfowo poinformowani a drodze odwofawczej .
Wg wiedzy posiadanej przez praeodawc~ 2 osoby, z ktorymi w I pofroczu br. rozwiqzano
ify na drog~ sqdowq: p.
a uznanie wypowiedzenia
stosunek pracy
za bezskuteczne, a p.
a przywroeenie do pracy - sprawy w toku.
organizacj~

t;j_
It

f

g,

3. W czasie kontroli wydano:
al decyzji ustnych: 2,
bl poleeen: 2.
Wykaz(y) decyzji ustnych illub polecen stanowi(qf') zafqcznik(i) nr
4. W ezasie kontroli sprawdzono 1 nie sprawdzono(") tozsamosc:
nie sprawdzono
····.·- --·-- · --- · - - -··-···.··-----(Cia·ne

o sobyi'egjtymow~3"n'ej

oraz

okre·~Te·n· i·ecza·su·~-miejsca···i-p·rz·ycz·yn·y-

do protokoh

. iegii·y'm·owa-nia"j···-·-·· ·-·----.···..· . --.--.--.. . . . -...----..--.

5. W ezasie kontroli pobrano 1 nie pobrand") probki surowc6w i materiafow uzywanych,
wytwarzanych lub powstajqeyeh w toku produkcji: niepobrano

6. W czasie kontroli udzielono 1 nie udzielono(") porad:
z zakresu bezpieezenstwa i higieny praey: 9,

·

6
z ~akresu prawnej ochrony pracy: 45,

iii tym z zakresu legalnosci zatrudnienia : O.
7. Do protokotu zatqcza si~ I nie zatqcza si~ (") zatqcznik6w:
protokotu:
Zatqcznik nr 1. I. pismo ZOZ NSZZ "Solidarnosc" z 11.7.2011
Zatqcznik nr 2. I.odpowiedz prezydenta miasta z dn.29.7.2011
Zatqcznik nr 3. I . protok6t ZSIP z 6.9.2011

9, stanowiqcych sktadowq cz~sc

Zatqcznik nr 4. I.pismo z 2.11 .2010 dot. pomiar6w oswietlenia
Zatqcznik nr 5. I. notatka stuzbowa pracownika ref. gospodarczego z 7.09.2011
Zatqcznik nr 6. I. notatka stutbowa prac. stuzby bhp z 7.9.2011
Zatqcznik nr 7. I. komplet korespondencji dotyczqcej wyboru ZSIP
Zatqcznik nr 8. I. pisma dot. rozwiqzania stosunku pracy
Zatqcznik nr 9. I . informacja pracodawcy z 8.9.2011

8.

Kontrol~

przeprowadzono w obecnosci:

prezydenta miasta p. Dawida Kostempskiego , specjalisty p. Klaudiusza Kaczyriskiego, przew. KZ
NSU "Solidarnosc" p. Jacka Kamiriskiego , pracownika stutby bhp p. Janusza Burchardta,
9. Protok6t sporzqdzono w 3 egzemplarzach.
10. Om6wienie dokonanych w protokole poprawek, skresleri i uzupetnieri ..... .. .. ... .... ... .... ... .. ....... .... .

:: :::~: : r.::f.!iF.: : Y~:::'~:&1ii~~::::"47.f./i.1i:: : :;g~f. ::: : : : ::: :: : : : : :: : : : :: : : : :: :::: : ::::::::: : : : : : : ::::: :: : :: : :: : ::
Na tym protok6t zakoriczono.
Swi~tochtowice, dnia 08.09 .2011
(podpi .

iecz~c

inspektora pracy)

Pouczenie:
1. 0 realizacji decyzji ustnych i poleceri nalezy z uplywem okreslonych w decyzjach i poleceniach termin6w
powiadomic inspektora pracy (art. 35 ustawy 0 Paristwowej Inspekcji Pracy) .
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysluguje prawo zlozenia wniosku
informacji zawartych w protokole kontroli .

0 obj~cie

tajemnicq przedsi~biorstwa

Do protokotu ztotono wniosek I nie ztotono wniosku . (..)
Wniosek stanowi zatqcznik nr ... .. do protokotu kontroli. (00)
3. Podmiotowi kontrolowanemu przysluguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokclu kontroli,
umotywowanych zastrzezer'l do ustaleri zawartych w protokole. Zastrzezenia nalezy zglosic na pismie w
terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokclu. Odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody
do zastosowania przez inspektora pracy stosownych srodk6w prawnych.

7

Do ustaler') zawartych w protokole zastrzezenia wniesiono / nie wniesiono / zostanq
wniesione(**) do dnia ..................... .
Zastrzezenia stanowiq za~qcznik nr ..... do protoko~u kontroli. (**)
Ustosunkowanie

si~

inspektora pracy do wniesionych zastrzezeri do

protoko~u:

W wyniku uwzgl~dnienia zazalenia na postanowienie inspektora pracy 0 zachowaniu w tajemnicy
okolicznosci umozliwiajqcych ujawnienie tozsamosci pracownika lub osoby protok6~ przes~uchania
zosta~ zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy 0 Paristwowej Inspekcji Pracy).(**)

"..J

NAD1NS
(podpis i pieczllc os

mgr ., .

y reprezenlujqcej podmiol konlrolowany)

~>J
KJ01f PRACY
, • '. . ".

olyne

.... . ... . ... . ........... . ....................... .

(podpis .pieczllC inspeklora pracy)
/"

1/$/-

~~/ /2,(J!l 20&

- ---··- Tti'lejsceTciiila·podpisaniapr:citokolu) - ---
(") - odpowiedniq pozycj~ zaznaczyc
niepotrzebne skreslic

(0, _

[kpw]

i
~I l;'Qj i " "' ~ ,'.
O:Ut;:qowsgo Ins~Mora'LU p)~(.','
~0.1)~ ( ~"lll : IW.ctI , "' GrD"iC'.m~; ;:' )
1 .... \.; .....

S"krat;,tini ' )1. (O::~'!) ,;M- 12-14 f.;tl( . (O~~) t:.l4·11 W
, .uradyp,....Hno (032) OO~-ll.;;:.O
·········· ·· ·..··· ··············· ····MG1·9·· .

(piecz~ nagl6wkowa inspektora ~;~~~)

Status dokumentu: Zakonczony

..

Zatqcznik nr 01 do Protokotu Kontroli nr rej .: 04079-5301-K036-Ptl2011

Nr rej.: 04 079 - 5301 - K 036 - Nu 01 12011

Wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli
Urzqd Miejski Swi~tochtowice
~p .

Typ/ Kod
decyzji

Temat

.

~

.

Trese decyzji

,..
~r:.

..

~,--.

2

1

3

1

2/ C0700

090B

2

2/ F0101

090B

-

4

Naprawic niedziatajqcq instalacj~
o5wietleniowq na drodze ewakuacyjnej
w budynku ul. Katowicka 54
Zakryc rozetami puszki rozgat~zne na
korzytarzu i w sanitariatach UM

Liczba
pracow
nik.ow

Data i godz.
Wydania d~cyzji

Termin
realizacji'

Imi~i nazwisko, stanowisko osoby,

5

6

7

8

180

06.09.2011
08:30

Prac. Stuzby Bhp Op.
Janusz. Burchardt

180

06.09.2011
08:30

Prac. ShJzby Bhp .
Op.Janusz. Burchardt

ktorej ogloszono

decyzj~

Podpis osoby,
k\orej ogloszono
decyzj~

9

Oecyzja(e) nr 1, 2 zostata(y) zrealizowane w trakcie kontroli.
Uwaga:

Kolumna 2, 3 i 5 sluzy wylqcznie dla cel6w statystycznych (do uzytku sluzbowego) do zakodowania tresci poleceJi wpisanych w kolumnie 4 .
• Oznacza si~ wylqcznie w odniesieniu do decyzji, kt6rych termin realizacji przypada po zakoJiczeniu kontroli.

Katowice, 08.09 .2011
..

· ·· ····Miel~o sXi · daia· ·· ·

Dokument: ,04079K036NuOl-2011'. Oruk: Wykaz deeyzji ustnych wydanych w czasie kontro/i wersja 2011.2.2 z 23.08.2011 - sIownik rodzaju deeyzji zgodnie z pismem G-318.a111-2-1111 z 18 s/ycznia 2011

- - / r; I
m ~ys tyna Piet~o.0J"'rrjzyna
. " ~'e;;~¢ ii>Odp.s·i~s~kt·Ora Pfacy

I

( ~'~~~i\·r (.~ · ~ I:;,-:;r~

P ~" i·l;:,~M()\."('8J h ' {~rHJ :'\l..)'
~ .... :.
' J\ (: '<1'.)W~\)\1 \(u;pa(410 r ah! .~ Jd ':Y

Status dokumentu: Zakonczony
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(piecz~¢ niI~tl;lil1'~~&fl~a~~lr'-'<}

Za~qcznik

Nr rej.: 04 079 - 5317 - K 036 - Pu 01/2011

nr 01 do Protoko~u kontroli nr rej. : 04079-5317-K036-Pt/2011

Wykaz polecen wydanych w czasie kontroli
Urzqd Miejski Swi~toch~owice

.

~

Lp.

Typ I Kod
polecenia

'remat

?

3

1

...

w·

1.

I>

~

. r...

1. ,_....

:-·~:t "': >1 ':~':';~~7;':~ \.~~ .,\ 't~:,: ~:I,~~.~_/;o

,

",.,.; ' : ' .
. . ' - -J' Trese polecenia
';J_.it- .. !":r~:1 ~;.J'~.;. ,_ll ,~.~;;.., .(._.
'
J

,

'~

1'

1
;.

c

""'"'

_

.~::-_L'.I'.,:

~-

, .,14 :,... 

.::....

~u"'

4

~-'

.• 1

...,....

]

....- ::

, .

Liczba
pracow '
nik6w

Tertnin
realizacJi*

5

6

r. '.- -~~ ,-: oJ

1

S / C0300

0908

Dokona6 pomiaru temperatury w pomieszczeniach biurowych budynku gfownego UM

180

2

S / K1200

0908

Ustali6 miejsca lokalizacji dystrybutorow wody do picia

1801

Polecenie(a) nr 1, 2
Uwaga:

zostafo(~y)

zrealizowane w trakcie kontroli.

Kolumna 2, 3 i 5 sluzy wylqcznie dla cel6w statystycznych (do ui ytku sluzbowego) do zakodowania tresci polecen wpisanych w kolumnie 4 .
• Oznacza si~ wylqcznie w odniesien iu do poleceri, kt6rych termin realizacji przypada po zakonczeniu kontroli.

77
tyna Pietron -Wr6zyna

Katowice, 08.09.2011

.. ....... ... ... .. ...... .... ... .. .

..
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Dokument: "04079K036PuOl·2011 ". Oruk: ,,01 .22 - Wykaz polecelJ wycJanych
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cZ8sie kon/roli" wersja 2011 .2.1 Z 11 .08.2011
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