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INSPEKTOR SANITARNY

WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. ^ińskiego 16

PROTOKÓŁ KONTROLI
Nr8/N.HP/16Włocławek,08.03.2016r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Annę Trocikowską asystenta Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych
oraz PatrycjęKozłowską stażystę Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do ^ykonywania czynności kontrolnych)

Nr upoważnienia 97/16 z dnia 15.02.2016 r. pracowników upoważnionych przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) w związku art. 67 1 oraz art. 68 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.).

I.INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
1.1.Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek
1.2.Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie
wymagań:
(imię i nazwisko /pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników )

Andrzej Stasiak - Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon /faks )

ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek

1.3.NIP 8880203371REGON 910226702PESEL
1.4.Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (Me i nazwisko, stanowisko)
Andrzej Stasiak — Prezes Zarządu
1.5.Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrole*
(unią incEwishi stanowisko)

Andrzej Stasiak - Prezes Zarządu
1.6.Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrole*^?^^ t nazwisko, ewentualnie adres):

Krzysztof Skierski - Specjalista ds. BHP

II.INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 15.02.2016 r. godz. 10:00
II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy, ocena realizacji wymogów bhp w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska
pracy, przestrzeganie przepisów prawa dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin oraz
przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

III.WYNIKI KONTROLI:
ULI. Informacje O kontrolowanym Zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informację o
toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń
pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)'.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. przy ul. Rysiej 3 we Włocławku
prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034210.
Aktualnie w stosunku do kontrolowanego podmiotu nie toczy się żadne postępowanie
administracyjno-egzekucyjne.
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Przedmiotem działalności firmy jest świadczenie miejskich usług komunikacyjnych.
Obecnie firma zatrudnia 218 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 170
pracowników zatrudnionych jest na stanowiskach pracy, na których wykonywane są czynności
związane z obsługą maszyn i urządzeń.
Podczas kontroli dokonano sprawdzenia stanu sanitarnego pomieszczeń pracy (w tym
pomieszczeń produkcyjnych i biurowych) oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych,
znajdujących się na terenie zakładu. Stwierdzono, iż pomieszczenia pracy są odpowiednie
do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.
Podczas wykonywania czynności kontrolnych wykazano, że stan sanitarny w warsztacie
ślusarsko-spawalniczym jest niewłaściwy tj. ubytki w posadzce. Zgodnie z

16.1 rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 zpóźn. zm.)
w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny
być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe
do utrzymania w czystości. Niewłaściwy stan sanitarny stwierdzono również w pomieszczeniu
kuźni tj. zabrudzone i zniszczone ściany i sufity. Zgodnie z

14 ww. rozporządzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. pracodawca jest obowiązany utrzymać
pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje
w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe pomieszczenia pracy
w zakładzie utrzymane są w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Pracodawca zapewnia na stanowiskach pracy oświetlenie naturalne oraz elektryczne
0parametrach zgodnych z Polskimi Normami, co potwierdzają sprawozdania z badań w zakresie
natężenia oświetlenia.
W zakładzie zapewnione są pomieszczenia higienicznosanitarne odpowiednie
do zatrudnionej liczby pracowników i rodzaju prowadzonej działalności w tym szatnie, oddzielne
pomieszczenia do spożywania posiłków - jadalnie oraz zespoły sanitariatów. Pomieszczenia
te są ogrzewane, oświetlone, wentylowane i utrzymane w stanie zapewniającym bezpieczne
1higieniczne korzystanie z nich przez pracowników. Pracodawca zapewnia również niezbędne
środki higieny osobistej na terenie zakładu.
Podczas kontroli dokonano sprawdzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy. Informacje zawarte w ocenie ryzyka zawodowego uwzględniają niebezpieczne, szkodliwe
oraz uciążliwe czynniki środowiska pracy, wykonywane zadania na poszczególnych
stanowiskach pracy, opis ocenianych stanowisk pracy, stosowanych urządzeń i materiałów,
a także stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Ocena ryzyka zawodowego
uwzględnia również wyniki przeprowadzonej oceny dla każdego z czynników środowiska pracy,
niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz datę przeprowadzonej oceny i osoby
dokonujące tej oceny. Wszyscy pracownicy potwierdzili pisemnie o zapoznaniu się z oceną
ryzyka zawodowego. Kontrola wykazała również, że pracodawca przeprowadził ocenę stanowisk
pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
W dniu rozpoczęcia kontroli dokonano sprawdzenia zaświadczeń lekarskich pracowników
oraz zaświadczeń, dotyczących przeprowadzonych szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań- zdrowotnych do wykonywania pracy - na określonym
stanowisku. Badania profilaktyczne pracowników przeprowadzone zostały przez lekarzy
posiadających uprawnienia do wykonywania tych badań, a także wszyscy pracownicy posiadają
aktualne zaświadczenia, dotyczące szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp.
W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że w zakładzie stosowane
są substancje chemiczne i ich mieszaniny. Do stosowanych w zakładzie substancji chemicznych
i ich mieszanin znajduje się aktualny spis i karty charakterystyki. Substancje chemiczne i ich
mieszaniny przechowywane są w miejscach i opakowaniach do tego przeznaczonych,
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odpowiednio oznakowane i zabezpieczone na terenie zakładu. Wykazano, iż pracodawca
zapewnia właściwe środki ochrony indywidualnej, a pracownicy stosują ww. środki ochrony
indywidualnej. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy mają dostęp do informacji zawartych

w kartach charakterystyki, a także stanowiskowych instrukcji bhp uwzględniających informacje
zawarte w tych kartach charakterystyki.
Stwierdzono podczas kontroli, że pracodawca przeprowadził badania i pomiary

środowiska pracy czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy w zakresie
stężenia zapylenia oraz stężenia substancji chemicznych.
Badania i pomiary wykonane zostały przez uprawnione laboratorium tj. Laboratorium
Oceny Środowiska Pracy Powiatowej Stacji Saniatrno-Epidemiologicznej we Włocławku.
Analiza wyników zawartych w Sprawozdaniu z badań środowiska pracy L.HP-601-602-169/S/14
z dnia 05.12.2014 r. wykazała, że są one aktualne i nie przekraczają wartości Najwyższych
Dopuszczalnych Stężeń.
W związku z przeprowadzaniem badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy, pracodawca prowadzi rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w pełnym
zakresie ich występowania oraz wpisuje na bieżąco wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów
środowiska pracy w karty badań i pomiarów. Informuje pracowników narażonych
na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych
wynikach tych badań, a także udostępnia im te wyniki.
W pomieszczeniach pracy przestrzegane są wymagania określone w art. 5 ustawy
z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych. Zamieszczona jest „informacja o zakazie palenia tytoniu" w widocznym miejscu,
która zawiera odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia
wyrobów tytoniowych.

Podczas kontroli poinformowano przedstawiciela zakładu o Kampanii Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: „Stres w pracy? Nie dziękuję?". Poinformowano również,

że Europejska Agencja Chemikaliów ECHA opracowała ulotkę „Bezpieczeństwo Chemikaliów
a Twoja Firma" dla małych i średnich przedsiębiorstw MSP, która dostępna jest na stronie
internetowej ECHA pod adresem:
http://echa.europa.eu//documents/10162/21332507/sme_leaflet_pl.pdf oraz adres dla MSP:
http://echa .europa/eu/pl.sme.
Wypełnione formularze do protokołu kontroli sanitarnej: F/HP/01 — Charakterystyka ogólna
kontrolowanego zakładu pracy; F/HP/02 - Ocena realizacji ogólnych wymogów
w kontrolowanych zakładach; F/HP/07 - Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych; F/HP/09 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.
Formularze te są dostępne do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania
w siedzibie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przy
ul. Kilińskiego 16.
Protokół

sporządzono

w

siedzibie

Powiatowej

Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

we Włocławku za zgodą kontrolowanego.
IIL2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:
Dokumenty
111.3.Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki — nr protokołu/ów*
nie dotyczy
111.4.Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
- Sprawozdanie z badań środowiska pracy L.HP-601-602-169/S/14 z dnia 05.12.2014 r.

Fl/PT/01 wvd. 1 z dn. 13.10.^00Sr.
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III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
-ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
-badania profilaktyczne pracowników i aktualność orzeczeń lekarskich
-zaświadczenia pracowników z przeprowadzonych szkoleń wstępnych i okresowych
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
-stanowiskowe instrukcje bhp
-rej estr czynników szkodliwych dla zdrowia występuj ących na stanowiskach pracy
-spis i karty charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin
-plan ratowniczy MPK Sp. z o.o.
IV.Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które
naruszono*:

1.Niewłaściwy stan sanitarny w warsztacie ślusarsko-spawalniczym tj. ubytki w posadzce.
2.Niewłaściwy stan sanitarny w pomieszczeniu kuźni tj. zabrudzone i zniszczone ściany

i sufity
co stanowi naruszenie art. 214 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)s 14, 16.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
Długość terminu usunięcia nieprawidłowości została ustalona podczas kontroli z pracodawcą:
pkt 1,2 do 31.03.2017 r.
Termin ten daje realną możliwość wykonania nieprawidłowości.
V.Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*
-Sprawozdanie z badań środowiska pracy L.HP-601-602-169/S/14 z dnia 05.12.2014 r.
-Wykaz kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych
w przedsiębiorstwie
-Plan ratowniczy MPK Sp. z o.o.

VI.Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.
Wnosze/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:
VII.Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt

nie nałożono/

nałożono** mandat karny na
(imię i nazwisko, stanowisko)
...

w

wysokości

na

podstawie

art.

(nr mandatu karnego)(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia

Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
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Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**
Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **
Data i godz. zakończenia kontroli:
08.03.2016 r. godz. .?3O

Łączny czas kontroli:

15.02.2016 r. godz. 10:00^ 14:00
03.03.2016 r. godz. 09:00-10:30
07.03.2016 r. godz. 13:00 - 14:00

08.03.2016 r. godz; ^Q M^

(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Asystent
Sekcji Prewencji Chorćb Zawodowych
PSSEWBWłocławku

..:..Lak^A..L...

(podpis osób obecnych podczas kontroli)(podpis i /lub pieczęć osoby(osób^k!i^rolującej(ych)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ
Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu,
flisisJće Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
^ ,,^soółka z o o. we W5odawku

"B^ZESyZARZADUul. Rysia 3, 87-SOp Wocfa^k
^-—-7fi/XL ^^t,nr csntr. 054 236-42-si
^-—^Z&4^>\.^-xfex 054 236 - 95 - 94
>^^J>^iz. Andrzej Stasiah—"Prezes Esrządu 054 230 -93-00
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego
protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentacją w siedzibie Stacji.
* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"
**- właściwe zakreślić

Fl/PT/01 wd. 1 zdn. 13.I0.200Sr.

