PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA

na obszarze woj. zachodniopomorskiego
70-215 Szczecin ul. 3-go Maja 25/27
tel./fax. 091 43 40

Wałcz, dnia 25 kwietnia 2012 r.

Znak sprawy: ZPM – 1943 / 34 S /31 / JDz / 12

PROTOKÓŁ
kontroli sanitarnej
przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2012 r.

przez Asystenta Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolantę Dziemianko
(nr upoważnienia 324)

Obiekt jest w własnością Skarbu Państwa w stałym zarządzie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

1. Kontrolą objęto:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Wałczu
78 – 600 Wałcz
ul. 12 Lutego 20

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności –

kpt. Dariusza Lubianiec Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu
3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował2/:
Higiena pracy, higiena środowiska,

2/

rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena żywienia, higiena pracy, higiena środowiska itp.)

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
/t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 122, poz. 851/, art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071/.
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4.

W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny3/:
 Zatrudnienie - ogółem 48 funkcjonariuszy w tym w systemie :
−
−
−
−

Osoby cywilne 3 osoby
jednozmianowym (8-godzinnym) - 8 funkcjonariuszy
dwuzmianowym (12-godzinnym 6 funkcjonariuszy
trzyzmianowym, 24-godzinnym – 34 funkcjonariuszy.

 Orzeczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym
stanowisku, wydane na podstawie badań lekarskich wykonanych przez lekarzy medycyny pracy w Usługi Medyczne Halina Głowacka w Pile ul. Al. Niepodległości 66, Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA ul. Dojazd 34 w Poznaniu. Badania aktualne, pracodawca przechowuje orzeczenia w aktach osobowych funkcjonariuszy. Wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach w
kontakcie ze wskazanymi czynnikami szkodliwymi. Druki skierowań zostały
wypełnione prawidłowo tzn. pracodawca wskazał na jakie czynniki szkodliwe
dla zdrowia narażeni są pracownicy.
 W obiekcie PSP nie stwierdzono narażenia na czynniki rakotwórcze i mutagenne. Jednak podczas wykonywania czynności ratowniczo - gaśniczych różnego rodzaju zdarzeń wymagających interwencji: pożarów, katastrof budowlanych i chemicznych, wypadków komunikacyjnych i innych sytuacji niosących
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi zagrożenie to potencjalnie występuje.
Pracownicy na bieżąco są informowani i szkoleni z zakresu kontaktu z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi oraz zasadami ochrony przed nimi.
 Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne. Funkcjonariusze PSP w trakcie
czynności służbowych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne w czasie
wykonywania czynności ratowniczo – gaśniczych, szczególnie podczas udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym. W obiektach stosowane są środki profilaktyczne tj.
− środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej, produkty
biobójcze,
− prowadzone na bieżąco badania profilaktyczne,
− druki skierowań do poradni medycyny pracy zostały wypełnione
prawidłowo tzn. pracodawca wskazał szkodliwe czynniki biologiczne
na jakie narażeni są pracownicy.
− szkolenia,
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w przypadku wykorzystywania arkuszy ocen stanu sanitarnego wpisuje się jako załączniki poszczególne arkusze z podaniem tytułu arkusza, a w przypadku nie wykorzystywania arkusza opisuje się
szczegółowo stwierdzony stan faktyczny wraz z porównaniem do stanu normatywnego (przepisy
prawne), a w przypadku niezgodności ze stanem normatywnym – wymienia się konkretny przepis
prawny, który został naruszony.
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 Przedłożono do wglądu opracowaną dokumentację OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. Pracodawca okazał do wglądu dokumentację oceny ryzyka zawodowego uwzględniającą: szczegółową kartę szacowania ryzyka z uwzględnieniem opisu stanowisk, stosowanych narzędzi, urządzeń i materiałów, występowanie zagrożeń, identyfikację zagrożeń : czynnik powodujący zagrożenie
(fizyczny, chemiczny, biologiczny i psychofizyczny), skutki zagrożenia, środki
zapobiegające, ciężkość następstw, wynik oceny ryzyka oraz podsumowanie.
Ocena ryzyka, powinna być aktualizowana w szczególności w odniesieniu do
zmian mających znaczenie dla zdrowia pracowników w miejscu pracy. Ocena
była sporządzona w 2008 r. i od tego okresu nastąpiły zmiany: budowa i modernizacja nowej Komendy Powiatowej PSP w Wałczu.
Nie przedłożono do wglądu wykazu i klasyfikacji szkodliwych czynników
biologicznych na jakie mogą być narażeni funkcjonariusze i pracownicy.
Nie przedłożono do wglądu Rejestru prac narażających pracowników na
działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3
lub 4 i Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników
biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4.
Nie przedłożono do wglądu opracowanych procedur bezpiecznego
postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.
W ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem spowodowanym przez
szkodliwy czynnik biologiczny nie przedłożono do wglądu procedur:
1) pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów
pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego,
2) dezynfekcji,
3) bezpieczne usuwanie i postępowanie ze skażonymi odpadami;
4) dostarcza pracownikowi aktualne pisemne instrukcje postępowa-nia ze
szkodliwym czynnikiem biologicznym
 W obiekcie PSP w Wałczu stwierdzono występowanie następujących czynników szkodliwych w środowisku pracy, tj.: substancje chemiczne, pole elektromagnetyczne, hałas. Pracownicy pracujący na stanowiskach z narażeniem
na szkodliwe czynniki dla zdrowia (funkcjonariusze JRG) zostali zaopatrzeni w
stosowne ubrania robocze a także w środki ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnił pracownikom w stosownej ilości środki higieny osobistej.
Pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym podczas
codziennej pracy a szczególnie podczas niebezpiecznych akcji w terenie
związanych z pożarem oraz z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego i także z
zasadami stosowania ochron indywidualnych oraz ich prawidłowej konserwacji
i przechowywania. Pomieszczenia garażowe w których występują szkodliwe
czynniki chemiczne (spaliny) zaopatrzono w sprawne wentylacje mechaniczne
wyciągowe i nawiewno – wywiewne, ich sprawność została potwierdzona aktualnymi corocznymi wynikami przeglądów kominiarskich i systemów wentylacji w budynkach.
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Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
po odczytaniu i omówieniu zostały podpisane. Dokonano wpisu do książki kontroli.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów:
Ad. pkt. 5.1. - Ocena ryzyka, powinna być aktualizowana w szczególności w odniesieniu do
zmian mających znaczenie dla zdrowia pracowników w miejscu pracy. Ocena była sporządzona w 2008 r. i od tego okresu nastąpiły zmiany: budowa i modernizacja nowej Komendy
Powiatowej PSP w Wałczu. - § 6 – R
Ad. pkt. 5.2. - Nie przedłożono do wglądu wykazu i klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych na jakie mogą być narażeni funkcjonariusze i pracownicy. § 5 ust. 1R
Ad. pkt. 5.3. - Nie przedłożono do wglądu Rejestru prac narażających pracowników na
działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 i Rejestr
pracowników
narażonych
na
działanie
szkodliwych
czynników
biologicznych
zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4. § 7 pkt. 2 - R
Ad. pkt. 5.4. - Nie przedłożono do wglądu opracowanych procedur bezpiecznego
postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.
W ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwy czynnik
biologiczny nie przedłożono do wglądu procedur § 7 pkt. 11 i §11ust.1 pkt. 4 - R
1) pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia ludzkiego
lub zwierzęcego,
2) dezynfekcji,
3) bezpieczne usuwanie i postępowanie ze skażonymi odpadami;
4) dostarcza pracownikowi aktualne pisemne instrukcje postępowa-nia ze szkodliwym
czynnikiem biologicznym
R - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników
zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2005.81.716 )

6. Osoba odpowiedzialna /upoważniona – kpt. Dariusz Lubianiec Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu
podał(a) następujące wyjaśnienia, co do przyczyn stwierdzonego stanu faktycznego, możliwości i terminu usunięcia nieprawidłowości
W trakcie kontroli na bieżąco udzielano wyjaśnień. W związku z urlopem funkcjonariusza, który
zajmuje się sprawami BHP wszystkie zastrzeżenia zostaną uzupełnione do dnia 31 maja 2012 r.

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie:

Pkt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 – zostaną wykonane w terminie do 31 maja 2012 r.
8. Próbki - /nie/ pobrano: protokół pobrania próbek ...........-...........
9. Odpowiedzialnym za usunięcie uchybień sanitarno-higienicznych jest:
Komendant Powiatowy PSP w Wałczu
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10. Podpisy:
1.osoby odpowiedzialnej
2.osób upoważnionych
3.świadków kontroli

- ........................................................
- ........................................................
- ........................................................

11. Odmowa podpisu z powodu - nie odmówiono
12. Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 61 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego/niniejszy protokół kończy postępowanie administracyjne w ramach przeprowadzonej kontroli7/
13. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./
14. POUCZENIE
Kierownik jednostki/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia
(stempel kancelarii lub data na pokwitowaniu) niniejszego protokołu może zgłosić
zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

.............................................................................
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/
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Wałcz, dnia 25.04.2012 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU
Protokół kontroli sanitarnej nr jw. przeprowadzonej w dniu 25.04.2012r. otrzymałem
dnia 02.05.2012 r.

......................................................
/pieczątka i podpis odbierającego/
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