
P A N S ™ ° W A INSPEKCJA PRACY 
INSPEKTOR PRACY 

01-23%S^ , n s p e k t o r a t Pracy 
Warszawa, ul Płocka 11/10 t e , / f™ S f f i l H i 

(pieczęć nagłówkowa inspęktprą-ftfaćy) 

Nr rej. 150272-5317-K002-Pt/17 

PROTOKOŁ KONTROLI 

pracodawcy 0 

wydzielonej jednostki organizacyjnej: 

przedsiębiorcy niebędącego 
p racodawcą 0 innego podmio tu 0 

pracodawcy (* przedsiębiorcy niebędącego 
p racodawcą 0 

REGON: 01560870900000 NIP: 5252283365 

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 poz. 640) 

Starszy inspektor pracy - specjalista - Bogdan Jasiński 
(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy) 

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Warszawie 

przeprowadził kontrolę w: 
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 

(nazwa podmiotu kontrolowanego) 

00-013 W A R S Z A W A , UL. JASNA 2/4 
(adres podmiotu kontrolowanego) 

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)'"' 

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego) n 

prezes WSA w Warszawie Wojciech Mazur 
(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany) 

prezes 
(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)'"' 

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 2004; 

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot 
kontrolowany: 10.04.2015 
Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach): 

3,16,21.02.2017 r. 
(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę) 0-, 

K 
Liczba: pracujących: 534, w tym: 

• na podstawie umów cywilno-prawnych: 0, 

• osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0, 

• cudzoziemców: 0, _ ^s?* 

• zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 534, w tym kobiet: 353, ^spe 
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0, 

w kontrolowanym podmiocie. ^ ' i S * 

Data poprzedniej kontroli: 15.07.2011 
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1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej 

Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: 

W wyniku kontroli nr 150061/K31/Pt/2011 nie wydano decyzji administracyjnych 

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje: 

Cel kontroli: 

Ocena wybranych zagadnień bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia 

wymagań w zakresie bhp w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wa-01300-Kk00785-01/17. 

Ustalenia kontroli: 

Pomieszczenia pracy i stanowiska pracy: 

Pomieszczenia i stanowiska pracy zalkalizowane są w Warszawie ul. Jasna 2/4. Budynek 

w którym zorganizowano stanowiska pracy został wybudowany na początku XXI wieku. 

Stanowiska pracy zlokalizowane są w południowym skrzydle budynku. Pomieszczenia i stanowiska 

pracy biurowej zorganizowane są na pięciu piętrach budynku, dodatkowo na każdym piętrze 

zorganizowane są stanowiska pracy biurowej w „otwartej przestrzeni biurowej". Stanowiska pracy 

pracowników wydziału informacji biurowej oraz sale rozpraw zorganizowane są na parterze 

budynku. 

W budynku zastosowano system klimatyzacji wykorzystywanej również do ogrzewania 

powietrza w pomieszczeniach poprzez nadmuch ciepłego powietrza z możliwością indywidualnej 

regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. 

Wg oświadczenia przedstawiciela pracodawcy: 

„W dniu 09.01.2017r w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. 

Jasnej 2/4 miało miejsce wyłączenie instalacji klimatyzacji spowodowane czynnikiem losowym. 

Najprawdopodobniej był to krótkotrwały zanik napięcia. W większości budynku klimatyzacja 

uruchomiła się automatycznie. W przypadku centrali N2W2 obsługującej prawą część budynku 

(wschodnią) w wyniku tego zdarzenia awarii uległ układ zasilający falownik wentylatora wyciągu. 

Z tego powodu centrala nie uruchomiła się. Niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o awarii 

zostały podjęte odpowiednie działania i centrala została uruchomiona ręcznie w sposób 

umożliwiający ogrzewanie pomieszczeń pracy. Około południa w pomieszczeniach biurowych 

zmierzona temperatura wynosiła 19,7° C". 

Na ustne żądnie inspektora pracy przedstawiciel pracodawcy dokonał pomiarów 

temperatury i wilgotności powietrza w poszczególnych sekretariatach wydziałów. Sekretariaty 

zlokalizowane są na poszczególnych kondygnacjach w odpowiednio w części wschodniej budynku 



(ściana szczytowa wychodząca na plac Powstańców Warszawy) oraz w części zachodniej (ściana 

szczytowa wychodząca na ul. Jasną. 

W pomieszczeniach sekretariatów zastosowano aranżację typu „otwarta przestrzeń". W 

pomieszczeniach wyloty powietrza o długości ok 3,Om zlokalizowane są centralnie, w środkowej 

części pomieszczenia. Odległość od okien szczytowych (strona wschód i zachód ) do miejsca w 

którym znajduje się wylot powietrza z systemu klimatyzacji wynosi ok 2,5m, co powoduje że w 

rejonie okien wyczuwalny jest przepływ powietrza schłodzonego od okien. W rejonach tych 

pracodawca - na życzenie pracowników - wyposażył stanowiska w piecyki elektryczne olejowe z 

termostatem. 

Na ustne żądnie inspektora pracy przedstawiciel pracodawcy dokonał pomiarów 

temperatury i wilgotności powietrza, kubatury pomieszczeń oraz powierzchni wolnej podłogi 

przypadającej na jedno stanowisko pracy. Pomiar dokonano w dniach 06, 07.02.2017 r. przy 

temperaturze powietrza zewnętrznego - 5°C (dane wg GOOGLE) 

Stwierdzone wartości wynosiły - kolejno podano: powierzchnia całkowita pomieszczenia, 

powierzchnia zabudowy, wolna powierzchnia podłogi, liczba osób świadczących pracę, wolna 

powierzchnia podłogi przypadająca na jedno stanowisko pracy, wysokość pomieszczenia do sufitu 

podwieszanego, temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza): 

Wydział I - sekretariat p.113 pow.-139.5 m2 , pow. zab. 95,69m2, pow. wol. 43,81 m2, 21 osób, 

pow. na jedno stanowisko 2,08m2, H=2,73 m, T=23,8°C, W=31,5%; 

Wydział II- sekretariat p.216 pow.- 138,5m2 , pow. zab. 89,64m2, pow. wol. 48,86m2, 21 osób, 

pow. na jedno stanowisko 2,32m2, H= 2,73m, T=24°C, W= 32,5%; 

Wydział III- sekretariat p.237 pow. - 135,8m2 , pow. zab. 87,35m2, pow. wol. 48,45m2, 23 osób, 

pow. na jedno stanowisko 2,1 Om2, H=2,73m, T=23°C, W=32,3%; 

Wydział IV - sekretariat p.338 pow. - 135,8m2 pow. zab. 90,24m2, pow. wol. 45,56m2, 22 osób, 

pow. na jedno stanowisko 2,07m2, H= 2.73m, T= 23,1°C, W=34%; 

Wydział V - sekretariat p.316 pow. - 139,5m2 pow. zab. 95,48m2, pow. wol. 44,02m2, 21 osób, 

pow. na jedno stanowisko 2,09m2, H= 2.73m, T=23°C, W=32,7%; 

Wydział VI - sekretariat p.415 pow.- 139,5m2 pow. zab. 90,68m2, pow. wol. 48,82m2, 18 osób, 

pow. na jedno stanowisko 2,71 m2, H= 2,73m, T= 23,7°C, W=32%; 

Wydział VII - sekretariat p.513 pow. - 139,5m2 , pow. zab. 86,17m2, pow. wol. 53,33m2, 26 osób, 

pow. na jedno stanowisko 3,33m2, H= 2.73m, T=22°C, W=31%. 

Pomiary temperatury powietrza podano jako średni odczyt z co najmniej trzech pomiarów 

wykonywanych w centralnej części pomieszczenia. W odległości ok 1,0m od okien temperatura 

była niższa o ok 2,0°C, ale była wyższa niż 18 °C. 
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Z powyższego zestawienia wynika, że jedynym niespełnianym parametrem jest wilgotność 

względna powietrza (wymagana co najmniej 40%). Natomiast powierzchnia przypadająca na jedno 

stanowisko pracy jest na dopuszczalnej granicy (minimum 2,Om2). 

Parter - sale rozpraw 

Stanowiska pracy protokolantów wyposażone w monitory ekranowe, zorganizowane są we 

wszystkich salach rozpraw: A, B, C, D, E, F, G, H, 3A. Stanowiska protokolantów są wyposażone 

w krzesła „zwykłe" bez podłokietników Nie zastosowano krzeseł posiadających: podstawy z co 

najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, regulację wysokości siedziska, regulację wysokości 

oparcia oraz regulację pochylenia oparcia, wyprofilowane kształty odpowiednie do naturalnego 

wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego nóg, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°. 

- W salach rozpraw A, B, C, D, E, F, G, H, 3A stanowiska pracy protokolantów sądowych 

umieszczone są na podwyższeniach (podestach) o wysokości ok. 10 cm. Krawędzie podestów nie 

zostały oznakowane barwami bezpieczeństwa. Przy krawędzi podestów brak jest listew 

chroniących przed możliwością przesunięcia krzesła poza krawędź podestu. 

Fot. Sala rozpraw E - stanowisko pracy protokolanta 

- Sale rozpraw: A, B, C, D, E, F, G, H, 3A połączone są z pokojami narad sędziów, 

oddzielonych drzwiami. Pokoje narad położone są na niższym poziomie w stosunku do sal rozpraw 

i prowadzą do nich schody (dwa stopnie) znajdujące się tuż za drzwiami (prowadzącymi z sal 

rozpraw). Krawędzie schodów nie są oznakowane barwami bezpieczeństwa. 



5 

- W salach rozpraw A, B, C, D, E, F, G, H, 3A, stoły, przy których siedzą sędziowie w czasie 

trwania rozpraw, znajdują się na podwyższeniu (podeście) o wysokości ok. 10 cm. Krawędzie 

podestów nie zostały oznakowane barwami bezpieczeństwa. Ponadto w pomieszczeniach tych dla 

wszystkich stanowisk pracy sędziów zastosowano krzesła o niestandardowych wymiarach (tzw. 

fotele sędziowskie), których konstrukcja i wysokość uniemożliwia pełne wsunięcie siedzisk pod 

blaty stołów, gdyż górne krawędzie podłokietników krzeseł znajdują się wyżej o ok 20mm, niż 

dolne krawędzie blatów stołów. W kartach oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy 

sędziego nie uwzględniono szczegółowo parametrów stanowiska pracy sędziego wykonywanej na 

sali sądowej w aspekcie zaleceń ergonomii 

stołu 

Inne pomieszczenia o charakterze pomieszczeń pracy biurowej: 

- Nie stwierdzono przypadku zorganizowania stałych stanowisk pracy w pomieszczeniach 

pozbawionych dostępu do światła naturalnego. 

- Stwierdzono ograniczoną do ok. 0,5 m szerokość dojść do stanowisk pracy biurowej w 

pokojach nr: 

- 513 na V piętrze - dotyczy stanowiska pracy na wprost wejścia, 

- 517 na V piętrze - dotyczy stanowiska pracy zlokalizowanego po prawej stronie pokoju, 

- 414 na IV piętrze - dotyczy stanowiska pracy zlokalizowanego po prawej stronie pokoju, 

- 338 na III piętrze - dotyczy dwóch stanowisk zlokalizowanych przy oknie na wprost drzwi 

- 316 na III piętrze - dotyczy stanowiska zlokalizowanego po lewej stronie od osi 

pomieszczenia (naprzeciwko drzwi wejściowych do pomieszczenia) 

- 237 na II piętrze - dotyczy stanowiska pracy zlokalizowanego po prawej stronie 

pomieszczenia w pokoju przy oknie; 

- pomieszczenie czytelni akt - stanowisko pracy y biurowej po prawej stronie od wejścia 
I 

Fot. Sala rozpraw E - fotel 
sędziowskiego. 

sędziowski - brak możliwości wsunięcia fotela pod blat 



- brak zabezpieczenia przed możliwością samoczynnej zmiany położenia drabiny 

ustanowionej pionowo - drabina zlokalizowana w pokoju 513 po prawej stronie od wejścia . 

- W pokoju nr 130 na I piętrze (biblioteka) stopnie schodów (3 stopnie) prowadzące do 

magazynu biblioteki nie zostały oznakowane barwami bezpieczeństwa. 

Pomieszczenia pracy zlokalizowane w budynku Jasna 1, piętro III i IV. Sprawdzono losowo 

wybrane pomieszczenia pracy biurowej nr 314, 311, 307, 303, 413, 415, 420, 421, 436. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 

wolnej powierzchni podłogi przypadającej na jedno stanowisko pracy; 
wolnej przestrzeni powietrza przypadającej na jedno stanowisko pracy; 

- oświetlenia stanowisk pracy światłem naturalnym i sztucznym; 

- temperatury powietrza w pomieszczeniach pracy; 

- stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie biurowe. 

Procesy pracy: 

W zakładzie prowadzona jest praca o charakterze pracy biurowej w trakcie której następuje 

segregacja oraz transport dokumentów posegregowanych w odpowiednie akta spraw. Transport 

akt odbywa się poprzez ich ręczne przenoszenie, jak również wykorzystywaniem czterokołowych 

wózków napędzanych ręcznie. W dniach kontroli nie stwierdzono przypadku przenoszenia przez 

kobiety ciężarów o masie przekraczającej dopuszczalne normy dźwigania. W przypadku 

transportu z poziomego z wykorzystaniem wózków czterokołowych napędzanych ręcznie 

pracodawca nie dokonał oceny procesu technologicznego w zakresie ustalenia stopnia 

szkodliwości dla zdrowia pracowników - związanego z przemieszczaniem ładunków z 

wykorzystaniem ręcznie napędzanych wózków z uwzględnieniem jednoznacznego określenia 

dopuszczalnej masy ładunku i wózka przy wykonywaniu tych czynności przez kobiety (w tym 

kobiety w ciąży) lub mężczyzn. 

Ciągi komunikacyjne: 

- Część drzwi z pomieszczeń przylegających do korytarzy otwiera się na zewnątrz 

pomieszczeń, zmniejszając szerokość ciągów komunikacyjnych. Od strony korytarzy przestrzeń 

zajmowana przez otwierane drzwi nie jest w żaden sposób oznakowana. Drzwi nie są wyposażone 

w elementy umożliwiające osobie znajdującej się wewnątrz pomieszczenia obserwację przestrzeni 

przez drzwi w trakcie ich otwierania, co może powodować zagrożenie uderzenia drzwiami osoby 

poruszającej się korytarzem w pobliżu drzwi, tj. w rejonie zajmowanym przez otwierane drzwi. Na 

drzwiach nie umieszczono tabliczki informującej o kierunku otwierania drzwi. Dotyczy to drzwi od 

pomieszczeń toalet i pomieszczeń socjalnych zlokalizowanych na każdej kondygnacji. 

Inne ustalenia: 

O prowadzonej kontroli - za pośrednictwem pracodawcy poinformowano działające na 

ternie zakładu organizacje związkowe. 

Na tym czynności kontrolne zakończono. 
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3. W czasie kontroli wydano: 
a/ decyzji ustnych: , 
b/ poleceń: . 

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń s tanow i (ą ) n załącznik(i) nr do protokołu. 

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie s p r a w d z a n o n tożsamość: 

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania) 

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano r > próbki surowców i materiałów używanych, 
wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: 

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono ( , , ) porad: 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: , 
z zakresu prawnej ochrony pracy: , 
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: . 

7. Do protokołu załącza się/nie załącza s i ę r ) załączników: 1, stanowiących składową część 
protokołu: 
Załącznik nr 1. decyzje ustne - wykaz 

(wyszczególnienie załączników) 

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: 
Wojciech Kitka - dyrektor WSA 

Janusz Dunaj - starszy spec ds BHP 

Kierownicy Sekretariatów poszczególnych wydziałów 

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. 

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień 

Na tym protokół zakończono. s T A r ' S ^ P E C J 

Warszawa, dnia 21.02.2017 " / f ^ s a d a n Jasiński... 
(podpis i pieczęĆTrtśpektora pracy) 

W dniu 21.02.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu. 

P R E Z E S 
go Sądu Administracyjnego 
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Pouczenie: 
1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach 

terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). 

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą 
przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli. 

Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku. n 

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. n 

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu 
kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy 
zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania 
protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych 
środków prawnych. 

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono/nie wniesiono/zostaną w n i e s i o n e ^ 
do dnia 
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**} 

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu: 

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy 
okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania 
został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).(**> 

(miejsce i data podpisania protokołu) 

n - odpowiednią pozycję zaznaczyć 
n - n iepotrzebne skreśl ić 
[ B J ] 


