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sanitarnego

Pieczęć państwowego

PROTOKOŁ KONTROLI
Nr KO HPN/004

Wola Rębkowska, 17.06.ż0I5 r,

015

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej pr

-Szaj - starszego asystenta nr upoważnieniaIOlż015,
Dobrosławę Wroń
Elżbietę Turkowską starszego asystenta nr upoważnienia 80/2015,
i nazwisko, stanowisko służbo,we, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów)
Warszawie.
Konholę
Sanitarnei (tj. Dz.U.
częrwca 1960 r.

K

ionego (-ych) przez pństwowego wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w

na podstawie art. l i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
11r. nr 2ł2,poz. 1263 zpóźn.zm.),w związkuart.67 § l orazu1.68 § l i § 2 ustawy zdnta14
postępowania administracyjnego (t j. Dz. U . z 2013 r. , poz. 267 z późn. nn.)

I.1. Zaklad/obiekt

CZĄCF. KONTROLOWANEGO ZAI(ŁADU/ OBIEKTU
trolowany: (pełna nłzwa, adres, telefon, falcs):

Powiatowy Zarząd

w Garwolinie, 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45

I.INFORMACJE

towa w Garwolinie
SłużbaDrogowoTelefony: 25 68ż 2| 15,ż5 68ż2I 54,25 682 41 62
ż0
Fax: ż5 682 22 15
pzdi
e-mail:
lub j ed nostka o rganizacyj na od powiedzialna za przestrzeganie wymagań
I.2. Właściciel
Zarządu Dróg w Garwolinie
Dyrektor Powi
Organ załoĄcielski starostwo powiatowe w Garwolinie
( imię i nazwisko /

pełra

/ adres siedziby /w

NIP 826-|7

I.4.

Kierujący za

Marek Jonczak
strncwisla)

Marek Jonczak

REGON 014823759
kontrolowanlm:

-

rektor

-

rektor

I.5. Przedstawiciel

Janina Iwona W

I.6. Inne osoby w

spółk clnuilrtej wynienić wszystkich wspólników )
pr4,padku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks )

/ inwestor/organ załojcielski/w przypadku

(adres

I.3.

:

PESEL

nie doĘczy

ftmię i fiazwisko, stanowisko)

kładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imĘinrzwisla,

-

inspektor ds. BFIP
ści,których przeprowadzono kontrolę*

(i^ię i nazwisko, ewentunlnie adres)

Nie doĘczy

II.INT,ORMAC
II.1. Data i godzi

II.2. Zakres

p

określających wvm
zakładu praay, s

zdrowia na
rvliąz,anych zwar

DOTYCZĄCE KONTROLI
rozpoczęcia

kontroli:

17.06.2015 r., godz. 9:00

iotowy kontroli: kontrola podstawowa w zakresie przestrzegania przepisów
ia higieniczne i zdrowotne doĘczących: utrzymania na|eżrytego stailu higienicznego

ia substancji chemicznych i ich mieszanin, występowania czynników szkodliwych dla
h pracy, w cęlu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób
pracy.

Protokół kontroli Nr

III. WYNIKI KO
III.1. Informacje
sie

ahlalnie

KO HPN/00470/2015
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ROLI:
kontrolowanym zal<ładzielobiekcie
administracyjnego-egzekucyjnym

fttanformalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczqcym
w srosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczqce ustaleń pokontrolnych

inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, iĘ.)'.

innych kontroli, legllność

PKD:5żżlZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie działa na podstawie uchwĄ Nr IYlż4l98 Rady Powiatu
ż9 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu,
Garwolińskiego z
w Garwolinie wykonuje zadania Zarządu Powiatu Garwolińskiego w szczególności w
Powiatowy Zarząd
zakresię planowani

Wobec w/w pl
pokontrolnych i
Liczba zatrudni
osób.

Kontrolą objęto P

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.

i

aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Nię ma ustalęń

pracowników: ogółem 37 osób, w tym Służba Drogowo-Mostowa w Garwolinię _

w Garwolinie, Słuzba Drogowo-Mostowa w Garwo|inie: budynek

]

administracyjny,

garaże, pomieszc

a sanitarnohigieniczne dla pracowników.

Sprawozdanie z
wvkwalifi
cięźarowego do 3,5

11.12.2014 r. wykazało, iż na stanowisku robotnika
ff 1 krotnośó NDN hałasu wynosiła 1,45, na stanowisku kierowcy samochodu
- krotność NDN hałasu wynosiła 0,80, na stanowisku robotnika wykwalifikowanego nr 2
wynosiła 0,98, natomiast na stanowisku robotnika wysokowykwalifikowanego krotnoŚÓ

krotnośó NDN ha
NDN hałasu
W związkl z

wprowadzono

,

drgania mechani
Zarządu Dróg w

Pracownicy wy
drobnym sprzętem.

Nr

44512014

z dnia

0,43.

m Zarządzeniem Nr 26lż014 Dyrektora PZD w Garwolinie z dnia 18 grudnia 2014

r.

dzińań organizacyjno-technicznych zmierzających do obniżenia narażenia na hałas i
podczas prac wykonywanych na drobnym sprzęcie będącym w dyspozycji Powiatowego

w środki ochrony słuchu i rękawice anĘwibracyjne,

ogranic zono

czas praay z

przedłozono do

ZarządzenieNr 712010 z dniaz7.Iż.2010 r., a w Ęm: Zasady przydziŃl środków ochrony indywidualnej,
odzieĘ i obuw . roboczego pracownikom, tabela norm prrydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieĘ i obuw roboczego dla pracowników, zasady lrrypłaty ekwiwalenfu zapranie odzieĘ roboczej, zaków czystości,
sady przydziałl
Umowa nt 8lż0 5 z dnia 27 .0ż. ż0I5 r. z NZOZ SALUS, ul. Kilińskie go 34,08- 1 l 0 Siedlce, w zakresie
profilaktycznej
ieki zdrowotnej nad pracownikami.

w

zavJadzie obo
umleszczono w wl

ąnlje zakaz palenia wyrobów Ętoniowych. Informację

o

zakazie palenia Ętontu

ych miejscach.

ników kontroli zostń zawafi w formularzach: FlfIP/Ol Ogólna charakterystyka zakładu
Szczegółowy opis
na realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanym zal<ładzie, FlIIPl03 Ocena realizacji
pracy, FnlPla2
występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników bio|ogicznych otaz ochrony
wymogów w zakre
zawodowo narazonych natę czynniki, F/HP/07 Ocena realizacji wymogów w zakresie
zdrowia pracowni
bezpieczeństwa i igieny ptacy związanĄ z występowaniem w miejscu praay czynników chemicznych,
F,T TP/08 Ocęna
izacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy prz! pracach rwiązanych z
i drgania mechaniczne, F/FIP/09 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania
narazeniem na ha
h i mieszanin, które są do wglądu w Oddziale Nadzoru Higieny Pracy Wojewpdzkiej
substancji chemi
iologicznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 82.
Stacji Sanitarno-Ep

Protokół kontroli Nr

KO HPN/00470/2015
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III.2. Wyposażen uĘte podczas kontroli* :
nie dotyczy
roli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołr-r/ów*
III.3. Podczas
nie dotyczy
III.4. Korzystano z wyników badań i pomiarów:
nie dotyczy
ne w trakcie kontroli:
III.5. Dokumenty
o Zaświ
ia lekarskie o braku przeciwwskazań od wykonywania pracy na określonym stanowisku (6
ich pracowników fizycznych ):
orZeczęn
o OcenY
zawodowego na stanowisku: kierowca ciągnika, kierowca samochodu cięzarowego do
wysoko wykwalifikowany, robotnik wykwalifikowany, robotnik do prac cięzkich,
3,5T,
robotnik do
a
Instrukcje
iskowe B}IP;
ji
a
i mieszanin chemicznych;
Spis su
a

a
a
a

ików szkodliwych dla zdrowia w pełnym zakresie ich występowania;
KarĘ badań pomiarów czynników szkodliwych;
Sprawozdan zbadańNr 44512014 z dnia 7I.12.2014 r.;
Zarządzenie Nr ż6lż014Dyrektora PZD w Garwolinie z dnia 18 grudnia ż0|4 t,
Rejestr

IV. Nieprawid

ościstwierdzone podczas kontroli

z

podaniem przepisów prawnych, które

naruSzono*:

nie doĘczy

V. Wykaz d

o

ljmowa nr
sprawozdan
zarządzenie

'
o

Spis

o
o

ji i mieszanin chemicznych.

zarządzeni

VI. Uwagi i zas
Wnoszę/4Ęty
YII.. Za stwie
mandat karny

tów załączonych do protokołu*
15 z dnia27.02.2015 r. z NZOZ SAIUS, ul. Kilińskiego 34,08-1 10 Siedlce,
zbadahNr 445lż0I4 z dnia 11.72.20|4 r.
r ż112070 z dniaż7 .Iż.ż010r.

na.

Nr 2612014 Dyrektora PZD w Garwolinie z dnia

1

8 grudnia ż014 r.

ia osób uczestniczących w kontroli.
izastzeżęńa do opisanęgo w protokole stanu fak§c7nęgo:

** uwagi

nieprawidłowościwymienione w protokole w pkt.
.nie doĘczy

.... nie nałożono/ nałozono**

(imię i nazwisko, snnowisko)

w

wysokości............... na

podstawie art.
(podstcrwa prawna)

(nr mandatu

a grzywien w drodze mandatu karnego z

Upowaźnienie do

Poprawki i

nr .............

ienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono** nie dotyczy
(

protokół został
omówieniu został
W przypadku

dnia........

podać: nuftEr strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, hóre je zaslępujq

w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach,
wy

)

a następnie

po odczytaniu i

podpisania**.
podpisanio protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania

Protokół kontroli Nr

Dokonano/nie
Wydan
zaleceńa, uwagi i

ano** wpisu w ksiąźce kontroli sanitarnej i ksiązce kontroli**
** na podstawie art.3I.

Łączny czas kont

§

1

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doruźne

ioski, którę wpisano w ksiązkę kontroli sanitarnej **
posiadanie lcsiqżki kontroli sanitarnej w nłiqzku ze zmianq art. j 1 ustalły z dnią l4 mąrca

w dniu kontroli nie
1985 r. o Państwowej

Data i godz.
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KO HPN/00470/2a15

Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U, z 20l1 r. Nr l

ia

kontroli:

12,

poz. 1263 z późn. zm,)

I7.06.20|5 r., godz, 13:30;

:4h30min

PoftAToWY zAriłĄ§

ffic

.W ąAĘu.|cjlNlE
Wołł:.iłł*n.vska

^_ (J,
08-4,1
^n"',.',',lg

a;łT',

łł

li li: ił.g;ą;

EKToR
DRóG
zaHadu)

(podpis i/lub pieczęć strony

€ze,ń,
$TAR§ZY Ąs"f§,rENl
Odt]zi

afuJladaorg!łgqny

DńŃffi
kontroli)

(po dp i s i / lub p ie czę

PoTWI

ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

protokół kontroli sa

mej otrzymŃem (-am) w dniu 1].06.2015

P

racy

w)ońska-szaj
ć o s o by

(o s ó b) ko

ntr

o

lĘ qcej

KTsR

POUCZENIE:
może zgłosic zast
lĘyniki kontroli
Strona na kłżdym
* - w przypadku
a+- ułaściwezakreślić

'osoba

uoowazniona w terminie 7 dni od
ia do ustaleń stanu faktycznego.

warunków skontrolowanego zaWadu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
postępowania ma prcwo wglqdu w dokumentację w siefuibie Stacji.
naleĄ wpisać ,,nie doĘc4l"

(yc h)

