
Brzeziny, dnia 2 1 kwietnia 201 6 r. 

kontroli przeprowadzonej w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Informatyki Urzqdu Miasta 

Brzeziny. 

Kontrolq przeprowadzila Marta Barucka - podinspektor ds. kontroli, na podstawie 

upowainienia Nr OK.0052.8.2016 z dnia 7 marca 2016 r. udzielonego przez Burmistrza 

Miasta Brzeziny. 

I. Pnedmiot kontroli : 

Kontrola akt osobowych pracownikow w zakresie aktualnych szkolen BHP. 

11. Termin kontroli : 

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli : 11.03.2016 r. - 22.04.2016 r. 

(25.03.2016 r. - 08.04.2016 r. - dni wylqczone z kontroli z uwagi na zaplanowany urlop 

wypoczynkowy pracownika ds.kontroli w Urqdzie Miasta). 

111. Obszar objqty kontrolq : 

W rarnach czynnoici kontrolnych dokonano oceny realizacji przez pracodawcq obowiqzku 

zapewnienia odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym 

przekazania pracownikom instrukcji i informacji dotyczqcych zajmowanego stanowiska 

pracy lub wykonywanej pracy. 

IV. Kontrolq pmeprowadzono na podstawie nastqpujqcych akt6w prawnych i 

unormowan wewnqtrznych : 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.Dz.U. z 2014 r., poz.1502, z 

p6in.m.); 

2. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860); 

3. Dyrektywa Rady 891391lEWG z 12 czenvca 1989 r. o wprowadzeniu Srodkow w celu 

zwiekszenia bezpieczenstwa i poprawy zdrowia pracownikow podczas pracy. 



Kontrola akt osobowych pracownik6w w zakresie aktualnych szkolen BHP: 

Jednq z podstawowych zasad prawa pracy jest okreilony w art. 15 k.p. obowiqzek pracodawcy 

polegajqcy na zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy. 

Przestrzeganie zasad bhp oraz przepisow wykonawczych w tym zakresie podlega kontroli 

pracodawcy oraz uprawnionych podmiotow (kontrola wewnqtrzna i zewnqtrzna). Kontrola 

wewnqtrzna ma sluzyC porownaniu stanu rzeczywistego z pozqdanym, wynikajqcym z 

przepis6w prawa i zasad bhp oraz pozwala sprawdzid i ocenid procesy planowania 

bezpieczefistwa, skutki podejmowanych decyzji i ich realizacji. Prowadzenie spraw 

dotyczqcych szkolenia i ksztalcenia pracownik6w Urzedu naleiy, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 19 

Regularninu Organizacyjnego Urzqdu Miasta Brzeziny (wprowadzonego zarzqdzeniem Nr 

2 12J2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 1 grudnia 201 3 r., ze zmianq wynikajqcq z 

zarzqdzenia Nr 46J2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 1 marca 20 15 r., zarzqdzenia Nr 

22 1J2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 20 15 r. oraz zarqdzenia Nr 10/20 16 

Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2016 r.) do pracownikow Wydziah 

Organizacyjnego, Kadr i Inforrnatyki Urzedu Miasta Brzeziny. 

Pracodawca, w my51 art.207' k.p., jest zobowipany przekazywad pracownikom informacje o 

zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystqpujqcych w zakladzie pracy, na poszczeg6lnych 

stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postqpowania w 

przypadku awarii i innych sytuacji zagraiajqcych zdrowiu i zyciu pracownikbw, a takie 

dzialaniach ochronnych i zapobiegawczych podjqtych w celu wyeliminowania lub 

ograniczenia powyzszych zagrozd. 

Ponadto przepis ~rt.237~k.p. anowi, i e  pracownik nie moze by6 dopuszczony do ST 
wykonywania pracy, bez wymaganych kwaliJikucji czy umiejgtnoici takze bez minimalnej 

znajomoici zasad i przepisdw bhp. Z powyiszego wynikajq dwa istotne obowiqzki 

pracodawcy. Po pierwsze, obowiqzek przeszkolenia pracownikdw w zakresie bhp oraz 

obowiqzek prowadzenia szkolefi skresowych. Odbycie instruktaiu ogdlnego oraz instruktaiu 

stanowiskowego pracownik podierdza nu piimie w kurcie szkolenia wstgpnego, ktdra jest 

przechowywana w aktach os bowych pracowniku. Szkolenie okresowe ma na celu i aktualizacjg i ugruntowanie wi dzy i umiejgtnoSci w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny 

pracy oraz zaznajomienie ucz / stnikdw szkolenia z nowymi rozwiqzaniami techniczno - 

organizacyjnymi w tyrn zakres).'e. W przypadku pracownikbw administracyjno-biurowych 

szkolenie okresowe w form kursu, seminarium lub samoksztatcenia winno sig 

przeprowadzaC nie rzadziej niz az nu 6 lat zai w przypadku pracownikdw zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych nie r adziej niz raz nu 5 lat. i str. 2 



Szkolenia okresowe majqce na celb aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejqtnohci w 

dziedzinie bezpieczenstwa i hi 'eny pracy, pneprowadzone byly z zachowaniem i 
termindw wskazanych w 5 15 rokponqdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 

lipca 2004 r. w sprawie szkolenia kv dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 

180, poz. 1860). Pierwsze szkolenie okresowe pracownikdw zatrudnionych na 

stanowiskach administracyjno - biurowych, odbywalo siq w ciqgu 12 miesiqcy od 

rozpoczqcia pracy na danym stanowisku. W wiqkszohci badanych przypadkdw ostatnie 

szkolenie okresowe z zakresu bbp pneprowadzone zostalo 17 grudnia 2015 r. W 10 

kontrolowanych przypadkach, wymaganym jest pneprowadzenie aktualnego szkolenia 

okresowego w celu zaznajomienia pracownikdw z nowymi romiqzaniami techniczno- 

organizacyjnymi w tym zakresia. Zgodnie z wyjahnieniami zloionymi pnez  inspektora 

Wydziah Organizacyjnego, Kadr i Informatyki wymagane szkolenie okresowe 

zaplanowano na miesiqc kwieciehi br. 

W przypadku pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ostatnie 

szkolenie okresowe mialo miejsce w dniu 17 grudnia 2015 r., tj. z zachowaniem terminu 

wskazanego w 8 15 ust.1 cyt.powyiej rozponqdzenia. 

Odbycie instruktaiu ogolnego oraz instruktaiu stanowiskowego zostalo udokumentowane 

w karcie szkolenia wstqpnego, zgodnie z wzorem stanowiqcym zalqcznik n r  2 do 

rozponqdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktai ogdlny zostal przeprowadzony 

pned  dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, zgodnie z 5 10 wlw 

rozponqdzenia. W przypadku pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, na ktdrych wystqpuje naraienie na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla 

zdrowia, uciqiliwych i niebezpiecznych, pneprowadzony zostal pned  dopuszczeniem do 

wykonywania pracy instruktai stanowiskowy. 

Zgodnie z art.226 Kodeksu pracy oraz na mocy postanowien Dyrektywy Rady 8913911EWG z 

12.6.1989 r. o wprowadzeniu Srodkow w celu zwiqkszenia bezpieczenstwa i poprawy zdrowia 

pracownikdw podczas pracy (w czqSci dotyczqcej obowiqzku oceny i dokurnentowania ryzyka 

zawodowego zwiqzanego z wykonywanq pracq), pracodawca ma obowipek oceniC i 

udokurnentowaC ryzyko zawodowe w zwipku z wykonywana pracq oraz zastosowaC 

niezbedne Srodki prewencyjne, ktore zmniejsza, ryzyko. Ponadto, obowipkiem pracodawcy jest 

informowanie pracownikow o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagroieniami. 

Ocene ryzyka zawodowego przeprowadza siq w taki sposbb aby umoiliwiC pracodawcy 

zidentyfikowanie zagrozen zwiqzanych z pracq oraz oszacowanie i wyznaczenie 



dopuszczalnoSci zwiqzanego z nimi ryzyka zawodowego i w konsekwencji zastosowanie 

odpowiednich Srodk6w ochrony, z uwzglqdnieniem obowipujqcych przepis6w prawa. 

Ponadto, ocena ryzyka zawodowego ma sluzy6 sprawdzeniu, czy stosowane obecnie Srodki 

ochrony przez zagroieniami w miejscu pracy sq odpowiednie oraz wykazaC zar6wno 

pracownikom, jak i organom nadzoru i kontroli, ze przeprowadzono identyfikacjq zagrozen i 

zastosowano wlaSciwe Srodki ochrony, eliminujqce lub ograniczajqce ryzyko zawodowe 

zwipane z zagrozeniami. W praktyce ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym 

identyfikowaniu, monitorowaniu i badaniu wszystkich aspekt6w pracy w celu okreSlenia 

zwiqzanych z niq zagrozen, kt6re mogq spowodowa6 wypadek przy pracy, chorobq lub z1e 

sarnopoczucie pracownika i stwierdzenia, czy zagrozenia te mogq by6 wyeliminowane, a jezeli 

nie, to jakie Srodki ochrony powinny by6 zastosowane w celu odpowiedniego ograniczenia 

wynikajqcego z nich ryzyka zawodowego. 

W celu skutecznej realizacji tego obowipku zaleca siq opracowanie planu dzialan 

odnoszqcych sie do oceny ryzyka zawodowego i jego udokumentowanie. 

Ocene ryzyka zawodowego przeprowadza siq dla wszystkich stanowisk pracy. Przy ocenie 

tego ryzyka naleiy uwzglqdni6 czynniki zwiqzane z organizacja pracy. Wyb6r metod 

wykorzystywanych w procesie oceny ryzyka zawodowego do identyfikacji zagrozeli na 

stanowiskach pracy oraz oszacowania ryzyka zawodowego zaleiy przede wszystkim od 

przedmiotu oceny. 

W Urzedzie Miasta Brzezinv zostala opracowana, przy udziale finny zewnetrznei, ocena ryzyka 

zawodoweno stanowisk pracy. Identyfikacia zanrozen zostda zaktualizowana w 2010 r. Z~rodnie 

z wvidnieniami zloionvmi przez insgektora Wvdziah OK, biezaca aktualizacia dokurnentacii 

dot. analizy i ocenv ryzvka zawodoweno zaplanowana zostala na koniec kwietnia 201 6 r. 

W konsekwencji pneprowadzonej kontroli nie stwierdza siq podstaw do wydania zalecen 

pokontrolnych, niemniej jednak z uwagi na pnedmiot kontroli wymagana jest t m .  

kontrola nastepna odmierciedlajqca czynnoici jui dokonane. 

W trakcie kontroli wyidnien udzielili: 

Inspektor Wydzialu Organizacyjnego, Kadr i Informatyki - p. Waldemar Guzicki. 

Na powyzszych ustaleniach protoka zakonczono. 

Protok61 zawiera 5 zaparafowanych i ponumerowanych stron. 

Niniejszy protok6l sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: po jednyrn dla 

Naczelnika Wydzidu Organizacyjnego, Kadr i Infonnatyki i dla kontrolujqcego. 

Protoko1 podpisano w dniu &ltrlW.. .20 16 r. 
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Kontrolujqcy 

Pouczenie : I 
1. Kontrolowany moze zioiyC pisemne zastrzezenia do ustalen zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni 
od otrzymania pro tokh  zkokroli. Zastrzetenia te powinny by6 rozpatrzdne przez kontrolujqcego i uznane, 
bqdi odrzucone na pifmie. Gdy w dalszym ciqgu zastrzezenia kontrolowanego sq podtrzymywane podlegajq 
rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, kt6ry wydaje decyzjq wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty 
wplywu zastrzeten. Na decyzjq kierownika jednostki nie przysfuguje zaialenie - jest ona ostateczna i powinna 
by6 przekazana kontrolowanemu w ciqgu 7 dni od jej podjqcia. 
2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokdu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy zIoQ6 
kierownikowi jednostki pisemne wyjafnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokotu kontroli przez 
kontrolowanego nie stanowi przeszk6d do wszczqcia postqpowania pokontrolnego. 
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