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(Miejscowość i data) 

przeprowadzonej przez Joannę Turkiewicz- Gajdę, St. Asystent na Stanowisku Pracy ds. Higieny 
Pracy, nr upoważnienia do czynności kontrolnych 637/13 
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do 1rykoeywania czynności kontrolnych) 

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 201 lr., nr 212, poz. 1263 z późn.zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,poz 1071, z późn. zm.). 

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

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
) ul. Kołłątaja 3 , 78-100 Kołobrzeg, 

tel. 94 3575229, fax. 943522872 
. 1.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: 
mgr inż. Mariusz Dziura- Prezes Zarządu Spółki Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

( imię i nazwisko I pełna nazwa I inwestor/organ zalożycielskilw przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników) 
(adres zamieszkania I adres siedziby Iw przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólnik6w I telefon I faks) 

1.3. NIP: 671-00-11-275 REGON 330259604 PESEL-
1.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko) 

mgr inż. Mariusz Dziura- Prezes Zarządu Spółki Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
1.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (im;;im,w;/,o,~ 

Marek Zawalski - Specjalista ds. BHP i P.POŻ., Jan Bownik - Spec. ds. Eksploatacji Inspektor 
Ochrony Radiologicznej, Izabela Frankiewicz - Inspektor ds. Administarcyjno - Pracowniczych 
1.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres): 

nie dotyczy 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI 
11.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.04.2013r. godz: 11.00 
11.2. Zakres przedmiotowy kontroli: 
- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny 
środowiska pracy; warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu 
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. 

fil. WYNIKI KONTROLI: 
III. 1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stonfonnalno-prawny. nr wpisu do KRS, informacje o toczącym 

się aktualnie postępowaniu adminim'acyjnego--egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych 

innych kontroli, legalność działania, inne iefonnacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.): 

W stosunku do kontrolowanego podmiotu nie toczy się aktualnie postępowanie 
administracyjno - egzekucyjne. Nr wpisu do KRS: 0000173703. 

Ostatnia kontrola innego organu nadzoru nad warunkami pracy tj, PIP odbyła się w dniach: 
13.06.2012r.; 5,20,25.07.2012r. oraz 20.08.2012r. - w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn 
zdarzeń wypadkowych, do których doszło w Spółce w dniu 10.05.2012r,. i podczas trwania czynności 
kontrolnych w dniu 09.07.2012r., ponadto kontrola wybranych zagadnień dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy - obowiązki określone do realizacji w wystąpieniu wg. oświadczenia 
strony zrealizowano. 
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W ramach ustalonego, przedmiotowego zakresu kontroli dokonano oceny realizacji wymogów 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania 
mechaniczne - na potrzeby PPIS w Kołobrzegu w I egzemplarzu sporządzono formularz kontroli 
sanitarnej F/HP/08 oraz oceniono realizację przez Spółkę wymogów w zakresie czynników 
rakotwórczych- sporządzono szczegółową ocenę na formularzu kontroli F/HP/04 „ Ocena realizacji 
wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy". 

Ponadto ustalono: 
- Aktualny stan zatrudnienia w Spółce w Kołobrzegu, ogółem 123 pracowników na umowy o pracę, 

w tym 27 kobiety, nie są zatrudniane osoby młodociane, niepełnosprawne. Praca w godzinach 
nocnych - 33 osoby. 
Praca odbywa się w systetnie 4- ztnianowym. 
Profilaktyka lekarska - skontrolowano zaświadczenia lekarskie pracowników narażonych na hałas 
przekraczający dopuszczalne normatywy higieniczne, zatrudnionych na stanowisku kierowcy 
ciągnika, pojazdu gąsienicowego w Dziale Magazynowania i Transportu, praca fizyczna w terenie 
w hałasie i na wysokości./ 2 osoby/ oraz pracowników pracujących w kontakcie z 
protnieniowaniem jonizującym / 6 osób/, zatrudnionych na stanowiskach pracy: monter instalacji 
ciepłowniczych w Dziale Produkcji, praca średnio ciężka na wysokości, w hałasie, praca w terenie 
nadzorowanym w polu jonizującym; specjalista ds. eksploatacji w Dziale Dystrybucji, praca przy 
monitorach ekranowych, w narażeniu na działanie protnieniowania jonizującego; monter instalacji 
energetycznych w Dziale Energetycznym, praca na wysokości, w hałasie, ztnianowa, w 
wymuszonej pozycji ciała, w narażeniu na działanie protnieniowania jonizującego; maszynista 
odpylania w Dziale Produkcji, praca ztnianowa, średnio ciężka, na wysokości, w strefie 
nadzorowanej; monter instalacji ciepłowniczych w Dziale Produkcji, praca na wysokości, w 
hałasie, w narażeniu na działanie promieniowania jonizującego. Badania przeprowadza lekarz 
uprawniony - Grzegorz Tomczyk, z którym Spółka zawarła umowę na sprawowanie 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Badania są aktualne. Nie stwierdzono 
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanych przez pracowników poszczególnych 
stanowiskach pracy. Terminy wyznaczonych kolejnych badań lekarskich są zgodne z WYtycznytni 
metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań lekarskich profilaktycznych. 
W zakładzie nie notowano podejrzeń o choroby zawodowe. 
Pracodawca zapewnia pracownikom szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ostatnie szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
przeprowadzono w 2012r. Szkolenie okresowe przeprowadzone przez jednostkę zewnętrzną . 
Nowo zatrudnieni pracownicy posiadają szkolenie wstępne i stanowiskowe. 
Od czasu ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Spółce w dniu 29.02.2012r. nie 
nastąpiły ztniany w zakresie profilu prowadzonej działalności, ztniany w stosowanej technologii -
surowców, materiałów, urządzeń. 
Czynniki rakotwórcze występujące w zakładzie to protnieniowanie jonizujące. 
W obecności przedstawiciela Spółki Pana Marka Zawalskiego dokonano przeglądu strefy 
nadzorowanej, gdzie są zamontowane instalacje izotopowych sygnalizatorów poziomu pyłu na 
lejach elektrofiltrów. Dostęp osób postronnych ograniczony, strefa wygrodzona. Zastosowane 
znaki informacyjne i ostrzegawcze. 
Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na 
poszczególnych stanowiskach pracy: W trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentacji oceny 
ryzyka zawodowego dla stanowiska: kierowca ciąguika, pojazdu gąsienicowego. Po ostatnich 
badaniach środowiska pracy, karty oceny ryzyka zawodowego na wł.wym. stanowisku pracy 
zaktualizowano / dn. 31.I0.2012r./. Uwzględniono przekroczenie NDN hałasu. Jako źródło 
zagrożenia podano m.in. hałas pracującej spycharki, ciągnika; łączny poziom ekspozycji dziennej 
wynosi Lex, 8h = 93,9 dB. Jako środki ograniczające ryzyko zawodowe stosuje się ochrony 
osobiste - nauszniki przeciwhałasowe wg. doboru. Kategorię ryzyka wg. PN-N-18002 określono 
jako duże niedopuszczalne. Pracownicy zostali z nim zapoznani, co pisemnie udokumentowano. 
Pracodawca posiada aktualne wyniki badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy - hałasu. 

FI/PT/O! v-.yd. I zdn. 13.I0.2008r. 
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- Prowadzony jest Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia, uzupełniane na bieżąco karty badań 
i pomiarów o uzyskane wyniki badań środowiska pracy. 
W warunkach narażenia na hałas zatrudnionych jest 2 pracowników. 

- Pracodawca sporządził i wprowadził w życie program działań organizacyjno-technicznych 
zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas na stanowisku kierowca ciągnika, pojazdu 
gąsienicowego. 

W zakładzie uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na 
hałas nie jest możliwe. 
Narażenie na hałas przekraczający dopuszczalne normatywy higieniczne dla hałasu występuje na 
stanowisku pracy - kierowcy ciągnika, pojazdu gąsienicowego. Narażenie na czynnik szkodliwy 
występuje podczas jazdy ciągnikiem, transportu miału węglowego na składowisku opału, 
hałdowania miału węglowego spycharką gąsienicową, podczas wykonywania prac porządkowych 
i konserwatorskich w otwartej przestrzeni. 
Na podstawie ostatnich pomiarów środowiska pracy- hałasu, wykonanych w dniu 15.I0.2012r, w 
kabinach pojazdów poziom hałasu wynosi 93,9 dB, co stanowi krotność NDN 7,8. 
Z uwagi na to, iż wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości 
NDN pracownikom udostępniono środki ochrony indywidualnej słuchu. Indywidualne ochrony 
słuchu są dobierane do wykonywania pracy w narażeniu na hałas. ( aktualnie stosowane ochronniki 
słuchu - Peltor H540 A). Nadzorowana jest również prawidłowość ich stosowania. Pracownicy są 
poinformowani i przeszkoleni w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania się środkami 
pracy. W czasie kontroli potwierdzono fakt stosowania przez pracowników indywidualnych 
ochron słuchu. Stwierdzono, że kierowca obsługujący spycharkę gąsienicową podczas hałdowania 
miału węglowego na placu opałowym CC TD-1 SC stosuje zalecane ochronniki słuchu. 
Kabinę spycharki TD-15C wyciszono. Zapewniono przeprowadzanie stałego serwisowania i 
konserwacji spycharki TD-15C. Pracowników obsługi spycharki zapoznano z instrukcjami w 
zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem. 

- Pracownikom zapewnia się środki do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; 
- Opracowano stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Pracownikom zapewnia się odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej; wodę mineralną; 

posiłki profilaktyczne w okresie zimowym/ od 01.11-do 31.03/. 
- Pracownikom zapewnia się niezbędne środki czystości i higieny osobistej, których rodzaj i ilość 

jest dostosowana do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy wykonywaniu określonych prac. 
- Kontrolą nie objęto zagadnień bezpieczeństwa chemicznego w zakładzie. 
m.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: 
Nie dotyczy 
ID.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów* 
Nie dotyczy 
ID.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: 
- sprawozdań z badań środowiska pracy przeprowadzonych przez akredytowane laboratońum badań 
środowiska pracy PSSE w Koszalinie (AB 587), sprawozdanie nr 3482/12. 
ID.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: 
- zaświadczenia z badań lekarskich profilaktycznych 8 pracowników. 
- zaświadczenia z odbytych szkoleń BHP w/wym. pracowników; 

opracowane instrukcje stanowiskowe BHP, 
dokumentacja oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska: kierowca ciągnika, pojazdu 
gąs1emcowego. 

Rejestr prac oraz pracowników narażonych na działanie substancji , preparatów, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lu mutagennym. 
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia oraz karty badań i pomiarów 

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które 
naruszono*: 
- Nie dotyczy 

FI/PT/Ol wyd. I zdn. 13.10.2008r. 



V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu* 
- Nie dotyczy 
VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli. 
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Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego: 

····································································································•·······················•······•································ 

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wytnienione w protokole w pkt ..... nie nałożono/ nałożono** 
mandat karny na .................................................................................................................... . 

{imię i nazwisko, stanowisko} 

................................. w wysokości ........................ na podstawie art ..................................... . 
(nr mandatu kamego) (podstawa prawna) 

...................................................................................................... 
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia ................... nr ..................... . 

P ki . 1n· . d t '· lu . . / . . . ** opraw I uzupe 1ema o pro on.o - narnes1ono me names1ono ............................................... . 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

( podać: numer strony protokohl, określenia lub uryirazy błędne i te, które je zastępują) 

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i 
omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**. 
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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 ** 

-, ' 
N!P 671•00·11-275 

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ 

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu: pif 

... :'. .... ~z 
(podpis 

13r . 

ÓŁKI • 
tu~·-······· 

1era1ące1 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 dokumentację w siedzibie Stacji. 

* -w przypadku odpawiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy" 
**-właściwe zakreślić 

FI/PT/Ol wyd. I zdn. 13.I0.2008r. 


