PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztyrue
ODDZIAŁ w ELBLĄGU
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URZĄD GMINY W GRONOWIE ELBLĄSKIM
UL. ŁĄCZNOŚCI 3
82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE

NAKAZ
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 623), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(-ach):
28.08.2020 r.

nakazuję:
1. Ponowne dokonać oceny ryzyka zaowdowego na stanowisku: wójt gminy, sekretarz gminy,
skarbnik gminy, kierownik USC, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, inspektor, podinspektor,
referent, robotnik gospodarczy/sprzątaczka. tj. stanowiska potencjalnie zagrożonego
koronawirusem SARS-COV-2.

Termin wykonania: 01.10.2020
Podstawa prawna:
art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz.
1251),
art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze
zmianami z 2019r. poz. 1043),
§ 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:
Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w
szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i
preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub nnutagennych oraz zmianie
organizacji pracy. Ocena ryzyka zawodowego nie jest czynnością jednorazową. Konieczne jest
dokonywanie jej przeglądów w celu zapewnienia, że jej wyniki pozostają aktualne i że
uwzględnia ona nowopowstające zagrożenia, a także uwzględnienia nowych rozwiązań
opracowanych w celu eliminowania i ograniczania ryzyka zawodowego. W przypadku
stwierdzenia, że wyniki przeprowadzonej wcześniej oceny ryzyka zawodowego są dla
określonych stanowisk pracy i/lub zagrożeń nieaktualne, należy ją powtórzyć, biorąc pod uwagę
nowe warunki. Powszechne zagrożenie epidemiczne wirusem SARS-CoV-2 należy oceniać w
kategorii narażenia zawodowego i uwzględniać w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy. Wynika to z faktu, iż pracownicy są szczególnie narażeni na zakażenie podczas
wykonywania obowiązków służbowych.

Pouczenie:

2
Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy
Olsztynie, Oddział w Elblągu adres: 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2
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 wydal nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu
postępowania ad m inistracyjnego).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec inspektora pracy, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna
(art. 127a 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
administracyjnego).
0 realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów
powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 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 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).
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