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Od 18 stycznia obowi¹zuj¹
WSZYSTKICH bez wyj¹tku praco-
dawców, zatrudniaj¹cych w swoich
firmach choæby tylko jedn¹ osobê,
przepisy zmieniaj¹ce kodeks pracy
w zakresie zapewnienia pracownikom
ochrony przeciwpo¿arowej. Zgodnie
z ni¹ pracodawca jest zobowi¹zany
do wskazania pracownika odpowie-
dzialnego za udzielanie pierwszej
pomocy i ewakuacjê w razie po¿aru.
(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21
listopada 2008 r. o zmianie ustawy -
Kodeks pracy, art. 209' § 1, art. 237
11a w § 1 pkt 3).

Nakazowi temu podlega 1,9 mi-
liona przedsiêbiorstw, w tym 1,7 mi-
liona ma³ych firm.Wed³ug szacunków
Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych oznacza to, ¿e firmy bêd¹ zmu-
szone do wydania kilku miliardów
z³otych na szkolenie!

Zgodnie z nowymi uregulowania-
mi prawnymi pracownik odpowie-
dzialny za ochronê przeciwpo¿arow¹
musi spe³niaæ okre�lone wymagania,
wyszczególnione w ustawie o ochro-
nie przeciwpo¿arowej. A s¹ to: mini-
mum �rednie wykszta³cenie i ukoñ-
czony kurs inspektorów ochrony
przeciwpo¿arowej (lub tytu³ zawo-
dowy technika po¿arnictwa).
Przeszkolenie kosztuje ok. 1300-
1500 z³otych. Kurs taki wed³ug jego
za³o¿eñ programowych powinien
trwaæ co najmniej 9 dni dydaktycz-
nych (80 godzin), a ponadto obejmo-
waæ dwa tygodnie samokszta³cenia.
W dodatku � w ca³ym kraju nie ma
tylu specjalistów, by w krótkim cza-
sie mogli przeprowadziæ takie szko-
lenia dla wszystkich, których wyde-
leguj¹ firmy. Ten typ szkoleñ mog¹
przeprowadziæ jedynie szko³y Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej oraz ko-
mendy wojewódzkie PSP. Dodajmy
jeszcze, ¿e w 2008 roku jedynie po-
nad 200 osób uzyska³o tytu³ in¿y-
niera ochrony przeciwpo¿arowej. Jak
widaæ ma³e s¹ szanse na szybkie spe³-
nienie wymogów ustawy. Ale... trze-
ba to zrobiæ.

Co grozi tym, którzy siê nie
podporz¹dkuj¹ nowym przepisom?

W ocenie wielu ekspertów ich na-
ruszenie bêdzie stanowi³o wykrocze-
nie okre�lone w art. 283 § 1 Kodeksu
pracy, zgodnie z którym nieprze-
strzeganie przepisów lub zasad bez-
pieczeñstwa i higieny pracy zagro-
¿one jest kar¹ od 1000 z³ do 30 000
z³.

Minister Pracy i Polityki Spo-
³ecznej Jolanta Fedak zwróci³a siê 8
stycznia 2009 r. do G³ównego Inspek-
tora Pracy Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy z pro�b¹ o niekorzystanie z po-
siadanych uprawnieñ, dotycz¹cych
karania pracodawców za niespe³nia-
nie wymagañ kwalifikacyjnych przez
pracowników wyznaczonych do

wykonywania czynno�ci z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej i ewaku-
acji pracowników. Minister propo-
nuje wykorzystywanie w wiêkszym
stopniu innych �rodków prewencyj-
nych. Równocze�nie MPiPS podej-
mie próbê przekonania Komisji Eu-
ropejskiej do wprowadzenia zmian le-
gislacyjnych, uwzglêdniaj¹cych po-
trzeby tak¿e ma³ych przedsiêbiorstw.
Tyle tylko, ¿e stanowisko minister-
stwa � jakoby ten przepis obowi¹-
zywa³ we wszystkich krajach UE -
jest szeroko kwestionowane.

Tymczasem na stronie interneto-
wej G³ównego Inspektora Pracy po-
jawi³ siê komunikat o tre�ci nastêpu-
j¹cej:
�Nowe uregulowania dotycz¹ce ka¿-
dego pracodawcy, bez wzglêdu na
liczbê zatrudnionych w zak³adzie
pracy osób, wywo³uj¹ liczne w¹tpli-
wo�ci, wymagaj¹ce wyja�nienia
wspólnie z Ministerstwem Pracy i
Polityki Spo³ecznej.

Dla wdro¿enia wprowadzanych
zmian niezbêdne jest podjêcie ró¿no-
rodnych dzia³añ organizatorskich i
szkoleniowych przez pracodawców,
jak te¿ poniesienie przez nich okre-
�lonych kosztów. Krótki okres od
dnia og³oszenia tej nowelizacji do dnia
wej�cia jej w ¿ycie, nie zapewnia te¿
niezbêdnego czasu na realizacjê no-
wych obowi¹zków.

Maj¹c na uwadze wskazane oko-
liczno�ci, Pañstwowa Inspekcja Pra-
cy nie bêdzie prowadzi³a do koñca
stycznia br. czynno�ci kontrolnych
w zakresie realizacji przez pracodaw-
ców tych obowi¹zków. W tym cza-
sie inspektorzy pracy bêd¹ podejmo-
wali dzia³ania informacyjno-eduka-
cyjne, szczególnie wobec ma³ych pra-
codawców, w zakresie przepisów nie
budz¹cych w¹tpliwo�ci.�

***
Zapyta³am kilkoro w³a�cicieli

ma³ych firm z terenu naszego powia-
tu, co s¹dz¹ o tych przepisach. Wszy-
scy wypowiedzieli siê chêtnie, ale na
pocz¹tku rozmowy uczynili jedno
zastrze¿enie: ¿adnych nazwisk, bo
�zaraz mi siê jaka� kontrola zwali na
g³owê�.

W³a�ciciel ma³ej firmy us³ugo-
wej i malutkiego sklepiku zaczy-
na rozmowê od s³ów: - To �mieszne,
co z nami robi¹. W tej chwili absolut-
nie nie mam mo¿liwo�ci skierowania
mojego jedynego pracownika na taki
kurs, bo kto bêdzie w sklepie sprze-
dawa³, kiedy ja bêdê na monta¿u?
Ustawodawca nie wzi¹³ pod uwagê,
¿e nie ka¿dy bêdzie móg³ sprostaæ
stawianym przez siebie wymaga-
niom? Ale z drugiej strony � je�li nic
siê nie zmieni i nie znowelizuj¹ prze-
pisów, zastanowiê siê, jak temu spro-
staæ.

W³a�cicielka kwiaciarni z 20-
letnim sta¿em prowadzenia w³asnej
firmy ocenia, ¿e w ci¹gu tego okresu
niejedn g³upi przepis ju¿ widzia³a, ale
¿aden nie by³ tak absurdalny jak ten.
Jej kwiaciarnia to firma rodzinna, w
której jedyny pracownik spoza ro-
dzinnego grona nie jest nawet zatrud-
niony na ca³ym etacie, ale dzieci �
tak, s¹ pracownikami. Tyle tylko, ¿e
w ci¹gu tych lat praktyki spotka³a
siê z tak ró¿nym rozumieniem pojê-
cia pracownik, ¿e w tej chwili ma du¿o
w¹tplio�ci. Kiedy stara³a siê o kre-
dyt z funduszu restrukturyzacji wsi
� okaza³o siê, ¿e cz³onkowie rodziny
to nie pracownicy, ale za to ka¿da
inspekcja traktuje ich jak pracowni-
ków. A co do tego konkretnego prze-
pisu � w obecnej sytuacji, kiedy ca³y
rynek siada, a handel zw³aszcza, nie
wyobra¿am sobie � mówi - by z w³a-
snej pensji utrzymaæ jeszcze kogo�,
bo do tego tak naprawdê sprowadza
siê przepis.

W³a�ciciel firmy us³ugowej,
który zatrudnia tylko jedn¹ pracow-
nicê, uwa¿a, ¿e to kolejna k³oda pod
nogi drobnych przedsiêbiorców. On
szuka zleceñ w terenie i przez ca³y
dzieñ nie ma go w siedzibie firmy, a
ona przyjmuje zlecenia na miejscu, w
biurze, które jest naprawdê niewiel-
kie. - Jeste�my firm¹ zajmuj¹c¹ siê
po�rednictwem. Jak tu mówiæ o ko-
nieczno�ci specjalistycznego prze-
szkolenia ppo¿.? O jakim� szczegól-
nym poznaniu przepisów na temat
ewakuacji jednego pracownika i ewen-
tualnie jednego klienta z biura o po-
wierzchni nieca³ych 25 metrów? Prze-
pis, który zosta³ uchwalony to kom-
pletna bzdura!

W³a�cicielka sklepu przemy-
s³owego, zatrudniaj¹ca jedn¹ pracow-
nicê mówi tak: - Rozumiem taki wy-
móg w du¿ych zak³adach, ale nie w
takim sklepie jak mój. Zagro¿enie po-
¿arowe istnieje wszêdzie, ale prze-
cie¿ nie wszêdzie jest tak samo du¿e.
Ja mam obowi¹zkowe dla pracodaw-
ców przeszkolenie bhp, pracownica
� tak¿e. Mam w sklepie wywieszon¹
instrukcjê postêpowania na wypadek
po¿aru, wisi tak¿e instrukcja ogólna,
oznakowana jest droga ewakuacyjna,
mimo ¿e mam proste wyj�cie na uli-
cê. Mam ga�nicê, która, zgodnie z
przepisami legalizowana jest co roku.
Co jeszcze mam zrobiæ? Wydelego-
waæ pracownika na szkolenie, a ten
za jaki� czas zwolni siê, albo ja bêdê
musia³a go zwolniæ, bo sytuacja na
rynku jest coraz trudniejsza? I te pó³-
tora tysi¹ca, które wyda³am na szko-
lenie, pójdzie w diab³y? Nie staæ mnie
na to. Ten przepis jest idiotyczny,
ale je�li zostanie utrzymany � sama
pójdê na taki kurs ppo¿.

M. Górka

Ten przepis to absurd

FERIE W SZKO£ACH
FORMY ARTYSTYCZNE

26�29 stycznia - �wiat w moim obiektywie - PSP nr 4
27 stycznia - Warsztaty teatralne � �Zmiana ról� - PSP w B³otnicy Strzeleckiej
22-23 stycznia - Warsztaty plastyczne � �I Ty to potrafisz� - PSP w Dziew-
kowicach
28 stycznia - �Ekowizytówka mojej miejscowo�ci�, warsztaty plastyczno-
komputerowe - PG nr 1

FORMY EDUKACYJNE I WARSZTATOWE
22 stycznia - Na zdrowy pocz¹tek dnia � ma³e przek¹ski, kanapki - PSP nr 2
23 stycznia  - Ciekawostki religijne - PSP nr
28 stycznia - Warsztaty biblioteczne ��Ksi¹¿kowe mole� - PSP w B³otnicy
Strzeleckiej
26 stycznia - �W kinie jest weso³o� � wycieczka do kina - ZPO w Kad³ubie �
27 stycznia - �Ciekawe miejsca na �l¹sku� � wycieczka do Palmiarni i kina
IMAX - PSP Sucha

ZAJÊCIA SPORTOWE
22 stycznia - Mistrzostwa Gminy w Pi³ce No¿nej Klas IV PSP - fina³ gminny
- PSP Sucha
23 stycznia - Zimowe Mistrzostwa Szko³y w  Tenisie Sto³owym - PSP w
Szymiszowie
27 stycznia - �Na ³y¿wach fajnie jest� - ZPO w Kad³ubie
26 stycznia - Warsztaty pi³karskie PG nr 2
27 stycznia - Basketomania PG nr 2
26 � 30 stycznia - Warsztaty siatkarskie - MOS
ZAJÊCIA REKREACYJNE
22 stycznia - �Wyprawa na Mont Blanc� - MOS/ZPO w Kad³ubie

***
Lodowisko � czynne codziennie � boisko przy PSP nr 7. Korzystanie z lodo-
wiska wy³¹cznie pod opiek¹ osoby doros³ej.

REFERAT BIBLIOTEK
serdecznie zaprasza MI£O�NIKÓW ODKRYWANIA TAJEMNIC na pod-
ró¿ Wehiku³em czasu do Staro¿ytnego Egiptu. Podczas tej podró¿y:
- Zago�cimy na Dworze Królewskim u Faraonów, nios¹c im w darze samo-
dzielnie wykonane pos¹¿ki SFINKSA.
- Poznamy tajniki budowy piramid.
- We�miemy udzia³ w tradycyjnych obrzêdach Staro¿ytnego Egiptu.
- Poznamy sposoby wykonywania ¿ywej mumii.
- Samodzielnie wykonamy bi¿uteriê godn¹ samej Kleopatry.

Bilety mo¿na odebraæ w Oddziale dla Dzieci Referatu Bibliotek, Pl. ¯e-
romskiego 7, od dnia 19.01.2009r.

Lot rozpoczyna siê 26.01.2009r. o godz. 11.00, a koñczy 30.01.2009 r.
oko³o godziny 13.00

�WIETLICA PROFILAKTYCZNA ��RÓDE£KO�
 i KLUB TERAPEUTYCZNY �ARKA�

zapraszaj¹ wszystkie dzieci ze Szkó³ Podstawowych, które maj¹ ochotê spê-
dziæ tegoroczne ferie zimowe w ciekawy i przyjemny sposób oraz poznaæ
nowych kolegów i kole¿anki.

Z nami nie bêdziecie siê nudziæ!
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00�13.00

ZIMOWE  FERIE  2009
W gminie Strzelce Opolskie

Na Pañstwa g³osy na Najlepszy
Produkt Powiatu 2008 czekali�my do
20 stycznia br. Od rana nastêpnego
dnia wszystkie, które trafi³y do urny
ustawionej w siedzibie starostwa, zo-
sta³y komisyjnie przeliczone.

Nigdy jeszcze w historii konkur-
su NPP tyle osób nie zdecydowa³o
siê g³osowaæ. Ale te¿ nagroda, która
zostanie rozlosowana, jest niezwy-
kle atrakcyjna: to dobry laptop. Nic
dziwnego wiêc, ¿e niektóre osoby
skusi³y siê na posuniêcia niezgodne
z regulaminem konkursu, oglêdnie
mówi¹c. Jednak 4 - osobowa komisja
bacznie ogl¹da³a wszystkie karty:
�nie z nami te numery�.

Wielkie liczenie

Liczba g³osów ogó³em: 2514.             Liczba g³osów wa¿nych: 1770
Liczba g³osów niewa¿nych: 744 , w tym liczba g³osów nieuczciwych

(wielokrotne karty na ta sam¹ osobê): 36


