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WYSTĄPIENIE 

Na podstawie art 33 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 11 pkt 8, ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 z późn. zmianami) po przeprowadzeniu 
kontroli w dniu(ach): 7.8,9, 13, 14 i 15.04.201 O 

wnoszę o: 

1. Konsultowanie z pracownikami lub ich • przedstawicielami działania związane z oceną ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniuprac w zakładzie; · · 

Podstawa prawna: 
art. 23711

a § 1. pkt 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672). 

2. Sporządzenie wykazu wszystkich stanowisk pracy dla potrzeb przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego 

Podstawa prawna: 
§ 39 a 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 2008 r. Nr 108, poz. 690) . 

3. Zaplanowanie działań korygujących i zapobiegawczych mających na celu eliminacje lub ograniczenie zagrożeń zidentyfikowanych na stanowiskąch pracy w trakcie przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego na podstawie jednoznacznych ustaleń, 

Podstawa prawna: 
§ 39. ust. 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnja 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) . 
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4. Prowadzenie prac na polecenie pisemne w każdym przypadku wynikającym z przepisów prawa 
pracy, przepisów zakładowych i regulacji zawartych w instrukcjach eksploatacji poszczególnych 
urządzeń . 

Podstawa prawna: 
§ 39. ust. 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (oz: U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330). 
§ 65 i 73 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, 
poz. 912) 
art.207 § 2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 197 4 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1704) 

UZASADNIENIE 

Na podstawie dokonanych ustaleń podczas przeprowadzonej kontroli w zakresie przestrzegania 
wymogów prawa pracy stwierdzono również nieprawidłowości, o których uregulowanie wnoszę w 
niniejszym wystąpieniu. 

Ustalony stan faktyczny odzwierciedlony został w treści protokołu z kontroli nr rej. 
14121-K024-Pt/2010, którego jeden egzemplarz pozostawiono dla pracodawcy i jest podstawą 
faktyczną uzasadniającą wydanie poszczególnych wniosków a łącznie z wyszczególnioną poniżej 
podstawą prawną i wybranym adekwatnym stanem faktycznym stanowi całość uzasadnienia 
poszczególnych wniosków. 

O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora 
pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania ,wystąpienia. 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy adresat, do którego skierowano 
wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu zawiadomić ins ektora pracy 
o terminie i sposobie wykonania realizacji wniosków pokontrolnych. 

[ZK] 


