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Pieczęć państwowego inspektora sanitamego
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Wola Rębkowska, 12.08,2015 r,

Nr KO HPN/00595/2015

(Mieiscowość i data)

przeprowadzonĄ przez:
nr upowaznienia 10/2015,
Dobrosławę Wrońską-Szaj - starszego asystenta
80/2015,
Elżbietę Turkowską - starszego asystenta nr upoważnienia

(imięinazwisko,Stanowiskosłużbowe,nrupoważnieniadowykonlnłaniaczynnościkontrolnych)

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
pracownika (-ów) u|oważnionego (_ych) przez Pańsfwowego
Warszawie.
Kontrolęprzeprowadzononapodstawieart'liart'25ust.lustawyzdnial4marca1985r.oPństwowejInspekcji
7orazart,68§li§2ustawyzdnla74
Sanitarnej(tj.Dz.U. z20l1r.nrZl:Z,poz,t263zpóźm,zm,),wzwiązkuart,67§
r,
z2013
(tj, Dz,łJ,
,poz,267 zpóźn, zm,)
r. Kodeks postępowania administrac}jnego
częrwcal960

KONTROLOWANEGO ZAI(ŁADU/ oBmKTU

ffiTYCZĄCE

ełna nazw a, adr e s, t elefon, faks) :
WolaRębkowska, ul, Przemysłowa 45
Powiatowy ZarządDróg w Garwolinie, 08_410
1.1. Lak|adtobiekt kontrolowa ny,.

(p

SłużbaDrogowa w Maciejowicach, 08-480 Maciejowice
416ż
Telefony: 25 68żż215,ż568ż2154,ż5 68ż
Fax ż5 6822ż 15 wew- 20
e-mail : pzd( Q,p a czta.fm
odpowiedzialna zzprzestrzeganie wymagań:
I.2. właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna
Dyrektor Powiatowe g o Zarządl Dró g w Garwolinie
O.gun załofcielski Starostwo Powiatowe w Garwolinie

-

załoźycielski/w prĄ,padku
( imię i nazwisko / pełna łnnła/ inwestor/organ
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadlal'rpJia

spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników )
/
odnsy zamieszklnia wszYstkich usPÓlników / telefon faks )

"yritrri

014823759

PESEL nie doĘczy
REGON
I.3. NIP
(imię i nazwisko, stanowisko)
I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym,.
Marek Jonczak - Dyrektor
lćórego przeprowadzono kontro|ę* (imĘilttzwisl<o,
I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności,

826-17-83_330

stfrnwiskl)
Marek Jonczak

- Dyrektor
Wojda
Janina Iwona
- inspektor ds, BHP
kontro|ę* (i*ię i nąnłisko, ewentualnie
I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono
Nie doĘczy

adres):

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
|2,08,2015 r,, godz, 9:00
II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:

II.2.Zakresprzedmiotowykontroli:kontrolapodstawowawzakresieprzestrzeganiaprzepisów
określającychwymaganiahigieniczneizdrowotnedoĘczących:utrzymaniatależrytegostanuhigienicmego
dla
i ich mieszanin, występowania czynników szkodliwych
zakładu pracy,stosowania substancji chemiczrych
chorób
powstawaniu chorób zawodowych i innych
zdrowia na stanowiskach pracy, w celu zapobiegania
rwięanych z wanrnkami pracy,

Protokół kontroli Nr

m. WYNIKI KONTROLI:
ilI.l. Informacje o kontrolowanym

informacje o tocącym
ustaleń pokontrolnych
dotyczqce
inJormacje
w stosunku do kontrololłanego podmiotu,

za|<ladzielobiekcie

się aktualnie postępowaniu administracyjnego_egzekucyjnym

StronaZ z 4

KO HPN/00595/2015

$unformalno,prav)ny,nrwpiwdoKRS,

kontroli, itp,)"
inne informacje istotne dld ustaleń
innych kontroli, legalność działania,

PYJ):5żżI Z
Powiatowy Zarząd Dróg

w

Garwolinie dziŃa na nods.talvie uchwĄ

Nr IYlż4l98 Rady

Powiatu

jednostki organizacyjnej Powiatu'
r. w sprawie utworzenia
Garwolińsk iego z dniaż9grudnia 1998
Garwolińskiego w szczególności w
powiatowy ZarządDróg w Garwolinie *vr.orrń "adania Zurrąirpowiatu
remontu, utrzymanlai ochrony dróg powiatowych,
zakresie planowania, budowy, przebudowy,
Nię ma ustaleń
się postępowanie administracyjno-egzekucYjne,
Wobec w/w placówki aktualnie nie toczy
pokontrolnych innych inspekcj i,
Maciejowicach _ 8 osób,
37 osób, w tym Sfużba Drogowa w
ogółem
pracowników:
Liczbazatrudnionych
administraryjnY' magaz'f'Y'
Drogowa w Maciejowicach: budYnek
Kontrolą objęto pZD wGarwolinie, Służba
gieniczne dla pracown ików,
gar aże,io*i".".""nia sanitarnohi

ostatnie pomiary środowiskow e

zostĘ opisane w sprawozd

aniu zbadań

Nr 44512014 z dnia ILI,,OIĄ

r'..

wykonane w listopadzie br,
kolejne poroiary środowiskowe zostaną

FuŃcjonuje,,ProgramdziŃaitorganizacyjno-technicznychzmierzającychdoobniżenianaraŻęnianahałasi
Powiatowego
na drobnym sPrzęcie będącYm w dYsPozYcji
drgania mechaniczne podczas pru" *ykon}wanych
z dnia 18
Garwolinie
w
PZD
,urrąareniem Nr ż6lż01,4 DYrektora
ZatząduDróg w Garwolinie,,, wprowadz ony
grudnia ż0I4 r.
cZaS pracy Z
słuchu i rękawice anfiibracyjne, ograniczono
ochrony
środki
w
są
wyposażeni
Pracownicy
drobnym sprzętem.

oraz
ffi010zdniaŻ7.I2.z0rcr.'aVr'Ęm:Zasadyprzydzińwśrodkówochronyindywidualnej,
norm przYdziału Środków ochronY indYwidualnej

odzieĘ i obuwia roboczego pracownikom, tabela

oózieĘiobuwiaroboczegodlapracowników,zasady!\ypłatyekwiwalentuzapranieodzieĘroboczej,za-

o
o
W

sady przydziału środków

czystości,

.

e

l r n ci_,łl^a ,,, ząkte.

^o
zNZ,ZSALUS,ul.Kilińskiego34,08-110Siędlce'wzakreste

l,mowanr8/2015 zdniaż.'.aż.2015r.
pracownikami,
profi lakĘcznej opieki zdrowotnej nad
Zarządzenienr lglżLlsDyrektoraPowiatowegoZarząduDrógwGarwolinie
w Garwolinie,
sprawie skrócenia czasu pracy pracownikówPZD
za|<ładzie obowiązuj

/

zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Informacj

,

zdnia 11 sierpnia2015 r,w

ęo

zakazie Palenia §'toniu

umieszczono w widocznych miej scach,

ogólna charakterystYka za|<ładu
za-warty w formularzach: F/F{P/01
Szczegółowy opis wyników kontroli zostaŁ

pracy,FlpluŻocenarealizacjiogólnych*y*ogo*wkontrolowanymzakJadzie,FlIIPlO3ocenarealtzacji
oraz ochrony
pracy szkodliwych czynników biologicznych
wymogów w zakresie występowania w środowisku
wymogów w zakresie
na te czynniki, F/Ifp/07 ocena rea|izacji
narażonych
zawodowo
pracowników
zdrowia
z występowaniem w miejscu pracl cz!.'ników chęmicznYch'z
bezpieczeństwa i higieny pracy rvł\ązanej
pracach rvł\ązanych
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
FiI{P/08 Ocena realizacjiwymogów * .p.u*i"
zakresie stosowania
FAłp/09 ocęna realincji wymogów w
narażęniem na hałas i drgania mechaniczne,
Nadzoru HigienY PracY Wojewódzkiej
i mieszanin, które są do wglądu w oddzialę
substancji chemicznych
*^ A-1,:^: 9,,)
ie przy ul, Nowogro dzkiej 82,
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszaw

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:
nie dotyczy

Protokół kontroli Nr

KO

HPN/00595/2015

pobrano próbki
III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych
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- ff protokołu/ów*

doĘcry
i pomiarów:
III.4. Korzystano* z wyników badań
nie

nie dotyczy

ilI.s. DokumenĘ oceniane w trakcie kontroli:

o

stanowisku (6
azań odwykonywania pracy na określonym
zaświadczęnialękarskie o braku przeciwwsk

orzeczeńlekarskichpracownikówfizycmychi2pracownikówadministracyjnych);

.oQęnyryZykezawodowegonastanowisku:kierowcaciągnika,robotnikwysokowykwalifikowany'
robotnik wykwalifi kowany, robotnik;

a
a

Instrukcj e stanowiskowe B}lP;

Spis substancji i mieszanin chemicznych;

ffiścistwierdzonepodczaskontrolizpodaniemprzepisówprawnych,które
naruszono*:
nie dotyczy

protokołu*
V. Wykaz dokumentów załączonych do

o

r
o

Spis substancji i mieszanin chemicmych,
Wykaz pracowników SD Maciejowice
wykaz pojazdów PZD w Garwolinie

w kontroli,

VI. Uwagi izastrzeżenia osób |Lczestńazących
.Wnoszę/niewnoszę**uwagiizastrzężęniadoopisanegoWprotokolestanufaktycznęgo:;
.... nie nałożono/ nałożono**

(nr mandatu karnego)

mandatu karnego z
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze

dnia""""

m """""",

ńe dotyczy
poprawki i uzupełnienia do protokołu _ naniesiono/nie naniesiono**
(

wyrazy bĘdne i te, które,je zastępujq )
podać: lamer strony prorokołu, określenia lub

Protokółzostałsporzqd'zonyw2jednobrzmiqcychegzemplarzach,
*,
op
mówien a zo ał p dpis any/o dmów io
,#;:;;;;;::;;;;;";;;;;'io,,i,o,,u

o

i

st

n

o

a następnie

po odczytaniu i

ania*
nale4y wpisać powód odmowY PodPisaniaProtokołu.

o dp is

kontroli sanitamej i książce kontroli**
Dokonano/nie dokonano** wpisu w ksi@ce
dorńnę
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wydano/uiq yrydąno** na podstawie arl'.3l_ §1
**
w ksiązkę kontroli sanitarnej
zalecenia,uwagi i wnioski, które wpisano
3 ] ustaw z dnia ]4 marcą
zmianq art.
ksiqżki kontroli sanitarnej w zwiqzku ze
w dniu kontroli nie obowiqzuje posiaclanie
l263 z późn, zm,)
poz,
l2,
(tekst iednolity Dz, U, z 201 t r, Nr ]
1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej

Data i godz. zakończenia

kontroli:

Łączny czas kontroli: lh30min

1ż,08,ż015 r,, godz, 10:30;

Protokoł kontroli Nr

KO I{PN/00595/2015
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,,łJłxffiy*
kontrolowalvgo nHadu)

(podpis i/lub

STARSZY A§YSTENl-

Oddziału l'.ladzorrłBb$ełry Pracy

DabroffiŃ

"""""""ilrnlnl

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolujqcej (ych)

podczas kontroli)

(podpis osób

1ska-§zaj

]

POTWIERDZENIEODBIORUPRoToKoŁUPRZ'EZSTRONĘ
]

]

dniu 12,08,2015 r,
Protokoł kontroli sĄitarnej otrzymńem(-am) w
]

]
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]
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POUCZENIE:

elt?}16
: O l €23|-rl9

]

w terminie 7 dni od

S

do ustaleń stanu faktycznego

może zgłosić
]

zakładtl/obiekJuw czasie i miejscu trwania kantroli,
wyniki kontroli dotycĘa warunków skontrolowąnego
Stacji,
połępowania ma prawo wglqdu w dokumentącję w siedzibie
|ią:*
Ś;:;;;
]

",

"trlp'iu
]
]

przypadku odpowieĄi negatywnej naleĄ wpisać "nie doty",y'
**- włńciwe mkreślić

* -w

]

rotokołu

