
MEC Kołobrzeg Sp. z o.o. 

WPŁYNĘŁO j'.i'Dl/.1,b 

L. dzJq4f~podpi~ :.b ............ , .. 

I X I pracodawc{l 
□ przedsiębiorcy niebędącego □ . d • t I') 

pracodawcą!') innego po m10 u 

wydzielonej jednostki organizacyjnej: D pracodawcy1'l 

REGON: 33025960400000 

□ przedsiębiorcy niebędącego 
pracodawcą1'l 

NIP:6710011275 

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) 

Nadinspektor - Zygmunt Kanigowski 
(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy) 

działający w ramach tery1orialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Szczecinie 

przeprowadził kontrolę w: 
"MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU" SPÓlKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
-----------------~-(nazwa'i,Odmiótu kontrolowanego) 

78-100 KOŁOBRZEG, UL. HUGO KOŁŁĄTAJA3 
(adres podmiotu kontrolowanego) 

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)r, 

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego) 

Mariusz Dziura 
(imię i nazwisko "OSObY··reprezentującej podmiot kontrolowany) 

zarząd 

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)(" 

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 02.11.1993; 
data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot 
kontrolowany: 02.11.1993 
Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach): 

14, 15, 18,21,22.04.2016 r. 
(Oi!l"aczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę) 

Liczba: pracujących: 121, w tym: 

• na podstawie umów cywilno-prawnych: 1, 

• osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: O, 

• cudzoziemców: O, 
• zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 120, w tym kobiet: 26, 

młodocianych: O, niepełnosprawnych: O, 

w kontrolowanym podmiocie. 

Data poprzedniej kontroli: 13.06,5,20,25.07, 20.08.2012 



-, 2 

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: 

Nie sprawdzano. 

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje: 

Kontrolę przeprowadzono w zakresie: 

A. Bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

B. Społecznej kontroli warunków pracy. 

Przedłożone w niniejszym protokole ustalenia oparte zostały na podstawie : 

• udostępnionej przez pracodawcę dokumentacji obejmującej zakres kontroli, 

• kontroli poszczególnych stanowisk pracy, 

• udzielonych informacji i wyjaśnień przez przedstawicieli pracodawcy uczestniczących w 

czynnościach kontrolnych, a dotyczących stwierdzonego stanu przestrzegania przepisów 

prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W zakładzie działają dwa związki zawodowe Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników i NSZZ 

,,Solidarność" . Powołano Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, co następuje: 

Ad. A Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH 

1/ Prowadzący eksploatację urządzeń elektroenergetycznych 

Zakład pracy prowadzi eksploatację : 
- Stacji transformatorowej OPT-1 15/0,4 kV, 
- Stacji transformatorowej OPT-2 15/0,4 kV, 
- Urządzeń energetycznych elektrofiltrów. 

2/ Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy dotycząca urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 

eksploatowanych przez odbiorcę przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucji energii 

elektrycznej na poziomie średnich napięć. 

Łączenie funkcji przy pracach prowadzonych na polecenie pisemne pracodawca zawarł w 

załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 7 /2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w 

Kołobrzegu Spółki z o.o. z dnia 27.03.2015 r. w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych i innych 

prac przy wykonywaniu , których należy określić szczegółowe wymagania bhp i ich wykazów. 

Wynika z nich że poleceniodawca może łączyć funkcję koordynującego a koordynujący funkcję 

poleceniodawcy i dopuszczającego z zastrzeżeniem, że koordynator może być dopuszczającym, 

jeśli nie jest jednocześnie poleceniodawcą. 
Inaczej natomiast to zagadnienie rozstrzygnięto w punkcie 1.1.2.7 załącznika nr 3 do instrukcji 

eksploatacji rozdzielni transformatorowych OPT-1, OPT-2 i urządzeń elektrofiltrów. 

Wymienione wyżej instrukcje eksploatacji określają zadania i obowiązki poleceniodawcy, 

koordynującego, dopuszczającego, nadzorującego, kierującego zespołem i członka zespołu 

3/. Wykazy poleceniodawców z określonym zakresem udzielonego upoważnienia sporządzone 

przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych zawarto w załączniku nr 2 i 

5 wyżej wymienionego Zarządzenia nr 7 /2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w 

Kołobrzegu Spółki z o.o. z dnia 27.03.2015 r. 
W zakresie prac w stacjach transformatorowych i przy urządzeniach elektrofiltrów polecenia na 

piśmie może wydawać Główny Energetyk Jerzy Kozak, Starszy Mistrz Obsługi Produkcji Romuald 
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Fronczek, Starszy Mistrz Sekcji Obsługi Dystrybucji Czesław Góźdź, Specjalista ds. AKPiA 

Mateusz Budziński. 
Eksploatacją urządzeń do 1 kV zajmują się elektromonterzy Adamczyk Wojciech, Grzegorz 

Kowalczyk i Stanisław Okoń. Pozostali pracownicy wyszczególnieni w załączniku nr 3 do 

niniejszego protokołu prowadzą eksploatację stacji transformatorowych i urządzeń elektrofiltrów. 

4/ Nie sporządzono do dnia 21.04.2016 r wykazu osób upoważnionych do koordynacji prac. 

5/ Nie sporządzono do dnia 21.04.2016 r wykazu osób upoważnionych do dopuszczeń do prac 

wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

6/ Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, które muszą być wykonywane na polecenie pisemne. 

al W punkcie 1.2.b zarządzenia nr 7 /2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w 

Kołobrzegu Spółki z o.o. z dnia 27.03.2015 r. podano, że do prac szczególnie niebezpiecznych 

zalicza się między innymi prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach 

elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, a w szczególności prace wykonywane w 

stacji transformatorowej 15 kV/0,4. 
W ocenie inspektora pracy zapis ten jest bardzo ogólny i nie wskazuje konkretnych rodzajów prac. 

b/ Z kolei w instrukcjach eksploatacji stacji transformatorowej OPT-1 OPT-2 w puncie 8 i w 

instrukcji eksploatacji Urządzeń energetycznych elektrofiltrów w punkcie 2.4 podano jednakowe 

zapisy mimo, że wyposażenie poszczególnych urządzeń jest inne tj.: 

„Polecenie pisemne wymagane jest przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego: 

- prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części 

znajdujących się pod napięciem, 
- prace wykonywane na nie uziemionych urządzeniach elektroenergetycznych albo takie, że żaden 

uziemiacz nie jest wykonywany z miejsca pracy, 

- przy pracach konserwacyjnych i remontowych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem prac 

ujętych w wykazie prac, które mogą być wykonywane jednoosobowo, 

- próby i pomiary z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnione osoby w ustalonych 

miejscach, 
- prace związane z naprawą kabla, mufy, głowicy, jeżeli są wątpliwości co do identyfikacji kabla, 

- prace na wysokości wymagające wejścia na konstrukcje z zastosowaniem rusztowań, pomostów 

i podnośników lub środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 

- prace wykonywane na terenie stacji i rozdzielni przez zespoły pracowników nie będących 

zespołem osób upoważnionych, wykonawców zewnętrznych oraz prace wymagające 

zastosowania sprzętu mechanicznego, 
- prace wymagające częściowego lub całkowitego zdjęcia uziemiaczy przenośnych ( np. dla 

wykonania pomiarów), 
- prace dla których wymagane jest założenie uziemiaczy lub zastosowania innych ochron 

specjalnych), 
- prace związane z zastosowaniem otwartego ognia, spawanie itp. 

- kiedy poleceniodawca uzna to za konieczne, 
- czynności łączeniowe za wyjątkiem tych które mogą być wykonywane jednoosobowe i zostały 

opisane w Instrukcji eksploatacji" 
Istnieje zasadnicza różnica między określeniem w wyżej wymienionych dokumentacjach prac przy 

urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzkiego. Wiąże to się z ustaleniem prac wymagających poleceń pisemnych. 

7/. Z przedstawionego rejestru zakładowego wynika, że w badanym okresie tj. od 01.01.2012 do 

18.04.2016 r. nie wystawiano poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych. 

DODATKOWE KWALIFIKACJE 
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8/ Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci energetycznych. 
Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zajmują się pracownicy zatrudnieni w 

Dziale Energetycznym. Wykaz tych osób i termin ważności dodatkowych uprawnień 

kwalifikacyjnych dozoru i eksploatacji podano w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu z kontroli. 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie posiadanych uprawnień kwalifikacyjne osób wykonujących 

prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w odniesieniu do zakresu i 

rodzaju napięć i urządzeń przy których są wykonywane prace. 

ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTORENERGETYCZNYCH 

9/ Pracodawca posiada zatwierdzone w dniu 31.07.2015 r. instrukcje eksploatacji: 

- Stacji transformatorowej OPT-1 15/0,4 kV, 
- Stacji transformatorowej OPT-2 15/0,4 kV, 
- Urządzeń energetycznych elektrofiltrów. 

W punkcie 4.2 Wyłączanie transformatora nr 1 i 2. Instrukcji eksploatacji dokonano zapisu: 

,,Wyłączanie należy dokonywać w kolejności odwrotnej niż opisanej przy ich załączeniu tzn. 

wyłączyć wyłącznik NN a następnie otworzyć odłącznik ( oddzielacz szynowy) po stronie odbioru 

(0,4 kV) następnie otworzyć rozłącznik i odłącznik po stronie zasilania (15 kV)''. 

Ten sposób określania czynności łączeniowych bez podania numerów pól i nazw urządzeń może 

być powodem pomyłek a w następstwie tego i zagrożeń wypadkowych. Mogą wystąpić dodatkowe 

wątpliwości czy należy zachować wyłącznie kolejność odwrotną operacji łączeniowych czy 

również stan załączenia. 
Jest to szczególnie istotne, że wyłączenie transformatora może odbywać się również w sytuacjach 

awaryjnych pod wpływem stresu i wymaganego pośpiechu. 

10/. Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zasilanych napięciem powyżej 1 

kV zgodnie z przyjętymi zasadami eksploatacji. 

a/ Fakt wykonania oględzin pełnych z wyraźnym stwierdzeniem braku usterek lub wraz z ich 

wyszczególnieniem winien być zapisany w dzienniku ruchu co wynika z punktu 3.4.3. 7 instrukcji 

eksploatacji Stacji transformatorowej OPT-1 15/0,4 kV i OPT-2 15/0,4 kV. Z kolei z punktu 3.4.3.2 

wynika, że raz na trzy miesiące należy przeprowadzać oględziny pełne. W Dzienniku ruchu Stacji 

transformatorowej OPT-1 i OPT-2 15/0,4 kV potwierdza się podpisem dyżurnego elektryka fakt 

przeprowadzenia wyżej wymienionych oględzin. Nie odnotowuje się natomiast zapisu o treści 

,,brak usterek". 

b/ hełm ochronny z przeciw łukową osłoną twarzy należy stosować: 

- przy zakładaniu uziemiaczy pkt. 4.1.d, 
- przy wymianie wkładek bezpiecznikowych dużej mocy, pkt. 4.1.e po wyłączeniu napięcia, 

względnie po sprawdzeniu braku obciążenia. 
W ocenie inspektora pracy powinno być w drugim przypadku, co najwyżej po sprawdzeniu braku 

obciążenia i zabezpieczenia jego powrotu w trakcie wymiany wkładek. 

c/ Z punktu 6.1 Instrukcji eksploatacji stacji OPT-1 OPT-2 wynika, że: 

Przeglądy stacji podlegają okresowym sprawdzaniu stanu technicznego elementów stacji, 

wykonywaniu zabiegów konserwacyjno-remontowych i profilaktycznych oraz wymianie zużytych 

elementów i części. Terminy i zakresy przeglądów poszczególnych urządzeń stacji powinny 

wynikać z przeprowadzonych oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń stacji ale nie rzadziej 

niż raz na trzy lata. Pomiary i próby eksploatacyjne elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej i współpracujących z nią urządzeń rozdzielczych i aparatów należy wykonywać 

raz w roku podczas postoju letniego kotłowni. Raz w roku należy również w stacji sprawdzić 

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu urządzeń NN i SN. 
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Przegląd przeprowadzany jest każdorazowo wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia osób 

dozoru po całkowitym lub częściowym wyłączeniu rozdzielni spod napięcia co wynika z punktu 6.2 

instrukcji eksploatacji wymienionych stacji. 
Z kolei jak ustalono w punkcie 6.3 przeglądy baterii kondensatorów należy przeprowadzać nie 

rzadziej niż co 12 miesięcy. 

d/ powyższe zasady przeprowadzania przeglądów i ich częstotliwości zostały w taki sam sposób 

ustalone dla urządzeń elektrofiltrów w punkcie 2.2. 5. Instrukcji eksploatacji. 

Przeglądy zespołów prostowniczych należy wykonywać nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy 

pozostałe urządzenia nie rzadziej niż raz na trzy lata. 

W dniu 22.04.2016 r. przedstawiono inspektorowi pracy dokumentację z ostatnio 

przeprowadzonych przeglądów: 
- Stacji transformatorowej OPT-1 15/0,4 kV z dnia 29.08.2014 r, 

- Stacji transformatorowej OPT-2 15/0,4 kV z dnia z dnia 15.08.2014 r. 

- Urządzeń energetycznych elektrofiltrów z dnia 03.10.2014 

Brak jest w tym zakresie zapisów w poszczególnych Dziennikach Ruchu. W ostatnich trzech 

latach nie wystawiano poleceń pisemnych na prace. 
Z przedstawionej dokumentacji wynika, że nie przeprowadzono aktualnych przeglądów baterii 

kondensatorów zlokalizowanych w stacjach transformatorowych OPT-1 i OPT-2 i zespołu 

prostowników elektrofiltrów gdyż ostatnie przeglądy przeprowadzano w 2014 r. 

11/ . W dniu 18.04.2016 r. ustalono, że zakład pracy nie przeprowadził badań ochrony 

przeciwporażeniowej dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych pracujących na poziomie napięć 

powyżej 1 kV w: 

al w stacjach transformatorowych OPT-1i OPT-2, 
b/ w obiekcie urządzeń elektrofiltrów. 

12, 13/ Badanie ochrony podstawowej i przy uszkodzeniach dla obwodów odbiorczych zasilanych 

napięciem do 1 kV przeprowadzono w dniu 14.04.2016 r. Sporządzono na tej podstawie Protokoły 

z badań i pomiarów nr od nr 1/2016 do 13/2016. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie. 

NARZĘDZIA PRACY I SPRZĘT OCHRONNY STOSOWANY PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI 

ENERGETYCZNYCH W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAWARTYCH W INSTRUKCJACH EKSPLOATACJI 

14/ Zakład pracy poddaje okresowym próbom narzędzia pracy i sprzęt ochronny i prowadzi w tym 

zakresie stosowną dokumentację. 

15/. W dniu 14 i 18.04.2016 r. sprawdzono poprawność oznakowania w zakresie numeru 

ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej i cechy przeznaczenia sprzętu ochronnego 

zlokalizowanego w stacjach transformatorowych 15/0/4 kV OPT-1 i OPT-2. Nie stwierdzono w tym 

zakresie uchybień. 
W wymienionych stacjach przechowywano sprzęt ochronny zgodny z ustaleniami zawartymi w tym 

zakresie w instrukcjach eksploatacji. 

ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

16/ Zapewniono pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych. 

17/ Nie stwierdzono uchybień w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej przez 

pracowników na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji 

energetycznych. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektora pracy nie 

przeprowadzano czynności łączeniowych. 

URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 
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18/ Stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 
al W dniu 18.04.2016 r. ustalono, że nie zainstalowano zabezpieczeń wykluczających możliwość 
przypadkowego porażenia prądem elektrycznym pracowników obsługi, przez instalacje 
elektryczne nie osłonięte w tylnej części celek Rozdzielni Niskiego Napięcia OPT - 2 
zlokalizowanej w Stacji Transformatorowej 15/0,4 kV na terenie Miejskiej Energetyki Cieplnej w 
Kołobrzegu ul. Kołłątaja 3 ( załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli - zdjęcia 
fotograficzne nr 1, 2, 6 i 7). 

Poza tym rozdzielnia posiada tylko pełne osłony od strony zainstalowania elementów sterowania. 
Rozdzielnia 0,4 kV wykonana jest jako wolnostojąca. Składa się z dwóch sekcji. Zawiera łącznie 
21 pól (celek). Pola odbiorcze wykonano z szyn na poziomie górnym i środkowym. Nie 
zainstalowano natomiast pełnych os/on zarówno z tylu jak i pomiędzy sąsiednimi obwodami 
zasilania. Znaczna część szyn napięciowych, sprowadzona została nisko tj. poniżej 1 m od 
posadzki. Ułożone dywaniki izolacyjne w rozdzielni OPT-2 NN wzdłuż rozdzielnic nie przylegają w 
jej końcowych częściach do posadzki ( załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli - zdjęcia 
fotograficzne nr 1, 2 i 6). 

Powoduje to możliwość potknięcia się o nie pracowników obsługi, w tym w kierunku nie 
osłoniętych instalacji elektrycznych. 

Nawet wymiana w tej rozdzielni bezpieczników mocy powoduje bardzo poważne zagrożenia, 
szczególnie kiedy one są umieszczone w dolnej części i przysłania je zamontowana wzdłuż 
rozdzielnic deska. Po odlączeniu napięcia jednego z obwodów w polu wymiany bezpieczników w 
ich pobliżu znajdują się pod napięciem szyny napięciowe jak i instalacja elektryczna sąsiednich pól 
( załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli- zdjęcie fotograficzne 7). 

b/ w dniu 14.04.2016 r. i 18.04.2016 r. stwierdzono w pomieszczeniach transformatorów typu a TO 
- nr 1 stacji OPT-2 ( załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli- zdjęcie fotograficzne 12), 
- nr 2 stacji OPT-2, 
- nr 1 stacji OPT-1, 
- nr 2 stacji OPT-1, 

brak zabezpieczenia otworów w posadzce znajdujących się wokół tych urządzeń (załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu z kontroli - zdjęcia nr 3 i 4). 

cl W dniu 18.04.2016 r. ustalono: 
- brak schodów wejściowych na poziom rampy usytuowanej przed pomieszczeniami 
zlokalizowania transformatorów nr 1 i nr 2 stacji OPT-1 15/0,4 kV typu aTO (załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu z kontroli - zdjęcie nr 8), 
- nie zabezpieczono wrót stalowych wejściowych wymienionych pomieszczeń przed 
przypadkowym zamykaniem się, 
- nie oznakowano drzwi wejściowych do pomieszczeń transformatorów znakami ostrzegawczymi 
przed średnim napięciem, 

d/ W rozdzielni NN OPT-2 nie oznakowano w sposób jednoznaczny stanu załączenia wyłączników 
na celkach (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli- zdjęcie nr 5). 

Inne ustalenia. 
Jak wynika z punktu 3.1 Instrukcji stacji Transformatorowych 15/04 OPT-1 i OPT-2 „Osobą 
obsługującą stację bezpośrednio urządzenia stacji jest elektryk zmianowy". Wykonuje on 
samodzielnie oględziny. W ocenie inspektora pracy w przypadku ulegnięcia porażeniu przez 
elektryka dyżurnego nie ma on zapewnionej w tej sytuacji pierwszej pomocy. 

B. SPOŁECZNA KONTROLA WARUNKÓW PRACY 

W tym zakresie ustalono: 

1/ W zakładzie działa zakładowy społeczny inspektor pracy ( ZSIP ) Pan Zbigniew Sadzyński. 
Należy do KZZC . 

2/ W zakładzie działają dwa związki zawodowe KZZC i NSZZ „Solidarność". 
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3/ Założono książkę uwag i zaleceń ZSIP. 

4/ Związki zawodowe nie opracowały planu działania ZSIP. 

5/ ZSIP ukończył wymagane szkolenie. 

6/ ZSIP nie wydał w ostatnich 12 miesięcy na piśmie zaleceń. 

Omówiono w dniu 21.04.2016 r. zakres i wyniki przeprowadzonej kontroli z: 
- Adamem Wiederem przewodniczącym organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność", 
- Ireneuszem Pilarskim przewodniczącym organizacji zakładowej Krajowego Związku 
Zawodowego Ciepłowników, 
- Zbigniewem Sadzyńskim Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy. 

3. W czasie kontroli wydano: 
a/ decyzji ustnych: 4, 
bi poleceń: o. 

WykazM wydanych decyzji ustnych iłlub polecer'1 stanowi{ąf'I załącznik(1ł-flr 1 do protokołu. 

4. W czasie kontroli S13ffiwdzurro/nie sprawdzano( .. ) tożsamość: 

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

5. W czasie kontroli pGl3Fano/nie pobrano' .. l próbki surowców i materiałów używanych, 
wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: 

6. W czasie kontroli udzielono/Aie-udzielrn 10(") porad: 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 5, 
z zakresu prawnej ochrony pracy: 3, 
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: . 

7. Do protokołu załącza się/nie 2!alącz:a się1„l załączników: 3, stanowiących składową część 
protokołu: 
Załącznik nr 1. wykaz decyzji ustnych 

Załącznik nr 2. Dokumentacja fotograficzna 

Załącznik nr 3. Wykaz pracowników Działu Energetycznego 
(wyszczególnienie załączników) 

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: 
Głównego Energetyka Pana Jerzego Kozaka i Specjalistę ds. bhp Pana Marka Zawalskiego 

9. Protokól sporządzono w 2 egzemplarzach. 

1 O. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień ...................................... .. 
............................................................................................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
............................................................................................................................................................. 

Na tym protokół zakończono. 

Kołobrzeg, dnia 22.04.2016 

''PEKTOR p\!_1,CY 
i'II\ 1-' " ' o 

nt Kanigou1.~ki 
' 

········ ................... . 
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W dniu 22.04.2016 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu. 

PREZES 
ZARZĄDU SPÓŁKI 

d:f..:.f9..f .l..p.-:1.t_ ..... (/4.?..ł.:~.~'--~~c:6,c::- ~~ . .., 
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany) 

Pouczenie: 

(podpis i pieczęć inspektora pracy) 

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 zlGiWAo--wniOSek/nie złożono wniosku. e·) 
Wniosek stanowi załącznik l)k,-,.,.. do protokołu kontroli. l"l 

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 }'lłai.esiOAe/nie wniesiono/:rostanąwntesione1**l 

d9--cirna-::-:=-:-: ............ . 
Zastrzeżenia stanowią załącznik n(.... .... do protokołu kontroli. I**l 

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).I**l 

h_ PREZ~S 

.l.?,.&1...)'0..4.~ ...... {lć.:f..!t.~it~ I~ 

(podpis i piecZJ/ć osoby reprezentującej podmiot k'Jf!J[El!l'fii!ll ziura 

ei - odpowiednią pozycję zaznaczyć 
<"") _ niepotrzebne skreślić 
[ZK] 

(podpis i pieczęć inspektora pracy) 



(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy) 

PANS;\iv:....;-·;-•. ·; 1.·-.i/1:.::q __ ,., +)~'.ACY 
iNSPEKTOR 0 ~LACY 

OK~ĘGOWEGO !NSFEKTOR,H'.J PRACY 
71-663 SZCZECi~-.J, ul Pszczelna 7 
ODDZIAŁ w KOSZALlNlE 

75-502 KOSZALiN, ul :'itsudskiego 55 
tel 348-80-70 

Nr rej. 140121-5301-K012-Nu01/16 Załącznik. nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 140121-5301-K012-Pt/16 

WYKAZ 

decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli 

. .', I ,· Uczbaosób 

tJczba zatrudnionych 

Lp. 
Typ/ Kod Temat Treść decyzji praCOW-

na Innej Data I godz. wydania Termin realizacji" 
podstawie niż decyzji 

decyzji ników stosunek 
. 

;_ . . . . . ' . '' _pracy 

1 2 3 4 . ',. 
.. - ,· 

,' 5 ,. : 6 7 

Umieścić na drzwiach wejściowych (wrotach) 

1 1/FF09 
do pomieszczeń transformatorów nr 1 i 2 typu 18.04.2016 

027 aTO Stacji Transformatorowej 15/0,4 OPT-1 9 
znaki ostrzegające przed urządzeniami 

10:40 

średnieao naoiecia 

2 1/FF01 U 
Oznakować na celkach zlokalizowanych w 18.04.2016 

027 rozdzielni niskiego napięcia OPT-2 stan 9 
zabczenia w,a~czników. 

10:10 

Zamontować schody prowadzące na rampę 

3 1/AA10 027 usytuowaną wzdłuż pomieszczeń 9 
18.04.2016 

transformatorów nr 1 i 2 typu a TO Stacji 10:50 
Transformatorowei 15/0,4 OPT-1 
Wyposażyć drzwi wejściowe (wrota) do 

1/AB02 
pomieszczeń transformatorów nr 1 i 2 typu 18.04.2016 

4 027 aTO Stacji Transformatorowej 15/0,4 OPT-1 9 
w urządzenia zabezpieczające je przed 

10:45 

orzvnadkow,wn zamykaniem. 

Decyzja(e) nr 1, 2, 3, 4 zostala(y) zrealizowane w trakcie kontroli. 

Uwaga: Kolumna 2, 3, 5 i 6 służy wyłącznie dla celów statystycznych (do użytku służbowego) do zakodowania treści decyzji wpisanych w kolumnie 4. 
" Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli. 

Kołobrzeg 18.04.2016 
(miejscowość i data) 

8 

Imię i nazwisko, stanowisko osoby, Podpis osoby, której 
której ogtoszono dec:y2ję ogloszono decyzję 

9 10 

~ Jerzy Kozak Główny 
Energetyk 

~/ 

Jerzy Kozak Główny g, 
Energetyk 

,'// 

Jerzy Kozak Główny JL Energetyk 

:i!,, Jerzy Kozak Główny 
Energetyk 

igoi!!l:-"k! 
irtŻ 

(podpis i pieczęć inspektora pracy) 



Załącznik nr 2 do protokołu z kontroli nr rej.: 14 0121/K012/Pt/2016 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Podmiot kontrolowany: Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu 

Data wykonania zdjęć: 14 i 18.04.2016 r. 

Zdjęcia wykonał: NIP Kanigowski Zygmunt 

„OF Dokumentacja fotograficzna"wersja 2016.1.0 z 07.01.2016 1/4 
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' Zdjęcie fotograficzne nr 1 

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2 

Brak osłon na tylnych ścianach 
celek 

Zdjęcie fotograficzne nr 2 

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2 

Brak osłon na tylnych ścianach 
celek 

Możliwość potknięcia się o 
podwinięty chodnik dielektryczny 

Zdjęcie fotograficzne nr 3 

Stacja transformatorowa OPT-2 

Pomieszczenie transformatora 
olejowego nr 1 Typu aTO 

"---?'~Otwory w posadzce wokół 
: transformatora 



' 

3/4 

Zdjęcie fotograficzne nr 4 

. Stacja transformatorowa OPT-2 

Pomieszczenie transformatora 
olejowego nr 1 Typu u aTO 

Otwory w posadzce wokół 
transformatora 

Zdjęcie fotograficzne nr 5 

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2 

Celka nr 1 

Brak oznakowania w sposób 
·ednoznaczny stanu załączenia 
urządzeń zainstalowanych w 
poszczególnych celkach 

,, Zdjęcie fotograficzne nr 6 

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2 

Brak osłon na tylnych ścianach 
.··celek 
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Zdjęcie fotograficzne nr 7 

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2 

Utrudniony dostęp do 
bezpieczników mocy i połączeń 
instalacji elektrycznej znajdującej 
się w dolnej części celek 

Zdjęcie fotograficzne nr 8 

~ Stacja transformatorowa OPT-1 

, Pomieszczenia transformatorów 
i olejowych nr 1 i 2 Typu aTO 

Bak schodów na poziom 
pomieszczeń transformatorów 



L.P 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Dział Energetyczny 

Nazwisko Imię 

ADAMCZVK WOJCIECH 

BUDZIŃSKI MATEUSZ 

FRONCZEK ROMUALD 

GÓŻDŻ CZESŁAW 

GRELA ANDRZEJ 

KOWALCZVK GRZEGORZ 

KOZAK JERZV 

OKOŃ STANISŁAW 

RUTKOWSKI REMIGIUSZ 

SIDWA KRZYSZTOF 

SZVMAŃSKI KRZVSZTOF 

WASYLÓW MIROSŁAW 

Stanowisko 

Elektromonter Aparatury Kontrolno
Pomiarowej i Automatyki 

Inspektor ds. Aparatury Kontrolno
Pomiarowej i Automatyki - Informatyk 

Starszy Mistrz Sekcji Obsługi Produkcji 

Starszy Mistrz Sekcji Obsługi Dystrybucji 

Elektromonter Instalacji 
Elektroenergetycznych 

Elektromonter Instalacji 
Elektroenergetycznych 

Główny Energetyk 

Elektromonter Aparatury Kontrolno
Pomiarowej i Automatyki 

Elektromonter Instalacji 
Elektroenergetycznych 

Elektromonter Instalacji 
Elektroenergetycznych 

Specjalista ds. Aparatury Kontrolno
Pomiarowej i Automatyki - Informatyk 

Elektromonter Instalacji 
Elektroenergetycznych 
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