
Czeladź, dnia 28.10.2020 r. 

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy) 

Nr rej. 040300-53-K051-Nk01/20 

DE (AT IOKWKKI I 
201028091217072040300 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. 
MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI 
UL. 1 MAJA 27 | 
41-250 CZELADŹ 

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): 
28.10.2020 r. 

nakazuję: 

1. Zapewnić w pełni sprawne technicznie oświetlenie elektryczne - ogólne w pomieszczeniach 
pracy: działu administracyjno — biurowego i wypożyczalni na dla dorosłych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27 w Czeladzi. 

Termin wykonania: 30.11.2020 
Podstawa prawna: 
- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 

1251), 
- _ art. 207 $ 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), 
- 8 26 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), 

Pouczenie: 
Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy 
w Katowicach adres: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 6-6a 
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). 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec inspektora pracy, który wydał 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). 
O 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).
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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 2017r. poz. 1201, z późn. zm.). 
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(podpis i pieczęć inspektora pracy)


