Kołobrzeg, dnia 28.06.2016 roku

SPRA WOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O, O. W KOŁOBRZEGU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce
MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej
„Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 roku,
przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 1/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2016 roku.

Kontrolującym byli:

1. Bohdan Pirzecki - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
2. Jan Śleszyński - Członek Rady Nadzorczej;
3. Janusz Kubek - Specjalista ds. Audytu wewnętrznego.

CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Kontrolę przeprowadzono w okresie: 16.05.2016 r. - 14.06.2016 r.
Przedmiotem kontroli było: „Ocena przestrzegania przepisów BHP w 2015 roku”

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE
Kontrolą objęto ocenę stanu i wybrane zagadnienia BHP oraz ich wykonanie w latach 2010-2015.
1. Sprawozdanie z działalności BHP.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu”.

3. Dziennik Szkolenia Okresowego BHP.
I. Działalnością z zakresu BHP w Spółce MWiK w Kołobrzegu zajmuje się pracownik
zatrudniony na stanowisku Starszy Specjalista ds. BHP do którego zadań należy:
1. Organizacja i prowadzenie szkoleń bhp - wstępne (instruktaż ogólny), okresowe oraz
na uprawnienia zawodowe:
• przeprowadzono szkolenie wstępne - instruktaż ogólny dla 2 pracowników i 12 praktykantów,
• przeprowadzono szkolenie okresowego dla 134 pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych,
• przeprowadzono szkolenie okresowego dla 2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach
administracyjno - biurowych.
2. Organizacja i prowadzenie dokumentacji pomiarów środowiska pracy (czynników
szkodliwych):
• przeprowadzono przegląd dokumentacji pomiarów środowiska pracy,
• przeprowadzono pomiary 27.07.2015 r. - ważne dwa lata.
3. Udział w pracach zespołu powołanego do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.
4. Bieżąca kontrola stanowisk pracy pod względem przestrzegania przepisów i zasad bhp,
kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
5. Udział w pracach komisji dokonującej przeglądu stanowisk pracy, prowadzenie dokumentacji

1

prac komisji, kierowanie wniosków oraz sprawdzanie ich realizacji.
6. Sporządzanie dokumentacji z wypadków przy pracy, z pracy do domu i domu do pracy,
wyjaśnianie okoliczności i przyczyn wypadków oraz kierowanie wniosków i środków
profilaktycznych.
7. Informowanie Zarządu Spółki o nieprawidłowościach pod względem bezpieczeństwa i higieny
pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
8. Współpraca z kierownictwem działów, związkami zawodowymi, lekarzem zakładowym
odnośnie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
9. Opiniowanie instrukcji bhp, protokołów konieczności wydania odzieży roboczej (w przypadku
zniszczenia odzieży).
10. Doradztwo w zakresie przepisów i zasad bhp dla pracowników i nadzoru.

II. Odzież robocza, środki na utrzymanie higieny osobistej, posiłki profilaktyczne i napoje.

1. Planowanie zakupów odzieży roboczej, środków na utrzymanie higieny osobistej, posiłków
regeneracyjnych i napojów profilaktycznych. Organizacja oraz prowadzenie dokumentacji.
2. Wystawianie asygnat na pobranie odzieży roboczej i środków na utrzymanie higieny.
3. Prowadzenie kartotek odzieży roboczej dla pracowników.
III. Działania profilaktyczne.

Poddawanie pracowników okresowym badaniom lekarskim zgodnie z zaleceniem lekarza
zakładowego.
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MWiK Kołobrzeg Skoncentrowano
się na okresie od 2010 do 2015 r.

IV. Wypadki przy pracy.

W latach 2010-2015 ilość wypadków przy pracy kształtowała się następująco:
Rok

Wypadki
ciężkie

2010

0

2011

0

1

233

60

2012

0

4

223

328

2013

0

2

209

137

2014

0

0

206

0

2015

0

2

196

40

Ilość
Średnie
wypadków zatrudnienie
łącznie
0
245

Suma dni
nieobecności

0

1. Wypadki w 2010 roku.
W 2010 roku nie było wypadków przy pracy w MWiK Kołobrzeg.
2. Wypadki w 2011 roku.

W 2011 roku wypadkom przy pracy ulegli:
•

Pracownik fizyczny - wypadek wydarzył się 05.04.2011 r. na ujęciu wody w Bogucinie
(studnia nr 5). Na zwolnieniu lekarskim poszkodowany przebywał 60 dni. Lekarz orzecznik
ŻUS orzekł 5% uszczerbku na zdrowiu.

3. Wypadki w 2012 roku.
W 2012 roku wypadkom przy pracy ulegli:
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•

•

•

•

Pracownik fizyczny - wypadek wydarzył się 01.01.2012 roku na przepompowni ścieków P-V
w Kołobrzegu. Na zwolnieniu lekarskim poszkodowany przebywał 68 dni. Lekarz orzecznik
ZUS orzekł 3% uszczerbku na zdrowiu.
Pracownik fizyczny - wypadek wydarzył się 21.04.2012 roku na oczyszczalni ścieków
w Korzyścienku. Na zwolnieniu lekarskim poszkodowany przebywał 87 dni. Lekarz orzecznik
ZUS orzekł 0% uszczerbku na zdrowiu.
Pracownik fizyczny - wypadek wydarzył się 25.06.2012 roku na terenie likwidowanej
oczyszczalni ścieków w Rymaniu. Na zwolnieniu lekarskim poszkodowany przebywał 163
dni. Lekarz orzecznik ZUS orzekł 15% uszczerbku na zdrowiu.
Pracownik fizyczny - wypadek wydarzył się 26.07.2012 roku na terenie ujęcia wody
w Rościęcinie. Na zwolnieniu lekarskim poszkodowany przebywał 10 dni. Poszkodowany
nie wnioskował o przekazanie dokumentacji do ZUS.

4. Wypadki w 2013 roku.

W 2013 roku wypadkom przy pracy ulegli:
• Pracownik fizyczny - wypadek wydarzył się 22.01.2013 roku w trakcie usuwania awarii
wodociągowej przy ul. Wiosennej w Kołobrzegu. Na zwolnieniu lekarskim poszkodowany
przebywał 130 dni. Lekarz orzecznik ZUS orzekł 5% uszczerbku na zdrowiu.
• Pracownik umysłowy - wypadek wydarzył się 28.08.2013 roku w biurze nr 2 na bazie MWiK
przy ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu. Na zwolnieniu lekarskim poszkodowana przebywała
7 dni. Lekarz orzecznik ZUS orzekł 1% uszczerbku na zdrowiu.
5. Wypadki w 2014 r.

W 2014 roku nie było wypadków przy pracy w MWiK Kołobrzeg.
6. Wypadki w 2015 r.
W 2015 roku wypadkom przy pracy ulegli:
•

•

Pracownik fizyczny - wypadek wydarzył się 14.05.2015 roku na warsztacie samochodowym
w trakcie naprawy samochodu. Na zwolnieniu poszkodowany przebywał 14 dni. Lekarz
orzecznik ZUS orzekł 1% uszczerbku na zdrowiu.
Pracownik fizyczny - wypadek wydarzył się 06.07.2015 roku na oczyszczalni ścieków
w Korzyścienku. Na zwolnieniu lekarskim przebywał 26 dni. Lekarz orzecznik ZUS orzekł
4% uszczerbku na zdrowiu.

7. Wnioski i zalecenia profilaktyczne:
• skutecznie zabezpieczyć wyłączone z eksploatacji maszyny stolarskie przed nieumyślnym
ich załączeniem,
• oznakować widocznym znakiem ostrzegawczym „UWAGA NIE URUCHAMIAĆ
NIE WŁĄCZAĆ”,
• odnowić szkolenia stanowiskowe dla pracowników Działu Mechanicznego z omówieniem
zaistniałego wypadku,
• opracować instrukcje wykonywania prac przy koszeniu traw,
• wykonać balustrady na schodach w przepompowni P-V i oczyszczalni ścieków,
• poprawić (poszerzyć) dojście do biurka.
Główną i bezpośrednią przyczyną wypadków przy pracy w latach 2010 - 2015 było
nie zachowanie należytej ostrożności podczas wykonywania prac, wykonywanie prac ręcznie zamiast
przy użyciu narzędzi oraz niewłaściwe zabezpieczenie wycofanej z eksploatacji maszyny.

V. Choroby zawodowe.

W latach 2010 - 2015 nie stwierdzono żadnego przypadku choroby zawodowej.
VI. Wypadki w drodze do pracy i z pracy.
W latach 2010-2015 odnotowano 2 wypadki w drodze do pracy i z pracy.

3

VII. Występujące zagrożenia na stanowiskach pracy.

1. Do chwili obecnej Spółka MWiK poczyniła wiele starań celem poprawy warunków pracy pod
względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Do poprawy warunków pracy przyczyniły
się systematyczne wykonywane pomiary środowiska pracy oraz zaangażowanie zakładu pracy
w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa.
2. Ograniczono do poziomu akceptowalnego występowanie czynników szkodliwych.
3. Wyremontowano wentylację na przepompowni P-V w Kołobrzegu oraz przeprowadzono remont
i modernizację laboratorium w Bogucinie.
4. Wykonano hermetyzację i dezodoryzację na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.
5. Pomimo poprawy warunków pracy w MWiK w dalszym ciągu mogą zaistnieć zagrożenia,
wynikające z braku przestrzegania przepisów i zasad bhp przez niektórych pracowników oraz nadzór.

VIII. Stosowana profilaktyka w MWiK.
W celu poprawy warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
w analizowanym okresie podejmowane były następujące przedsięwzięcia:
1. Okresowe przeglądy wszystkich stanowisk pracy oraz obiektów budowlanych. Protokoły
z przeglądów przekazywane były Dyrekcji i Związkom Zawodowym.
2. Pomiary czynników szkodliwych (ostatnie badanie 27.07.2015 roku - ważne dwa lata).
3. Okresowe badania lekarskie pracowników.
4. Przeprowadzono szczepienia ochronne przeciwko tężcowi oraz kontynuowano szczepienia
przeciwko żółtaczce.
5. Na bieżąco przeprowadzano szkolenia bhp (wstępne ogólne).
6. Przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego dla 26 stanowisk pracy w 2010 roku oraz 3
w 2012 r.
7. Przeprowadzono szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych (134 pracowników w 2015 roku).
8. Przeprowadzono szkolenie okresowe dla 2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach
administracyjno - biurowych w 2015 r.
9. Przeprowadzono szkolenie wstępne dla 2 pracowników w 2015 r.
10. Okresowo przeprowadzane były przeglądy sprzętu przeciwpożarowego. Ostatni przegląd
w lipcu 2015 roku - ważne do lipca 2016 roku)
11. Okresowo przeprowadzane były przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych.
12. Zakupiono cztery aparaty powietrzne nowej generacji (nadciśnieniowe) do ochrony dróg
oddechowych.
13. Zakupiono 10 detektorów gazu i stację kalibracji.

IX. Szkolenia i ćwiczenia ppoż.
1. W dniu 21.12.2010 r. przeprowadzono szkolenie oraz ćwiczenia z ewakuacji na wypadek
pożaru w MWiK.
2. Przeprowadzono szkolenie ppoż. dla 2 pracowników i 12 praktykantów w 2015 r.
3. W 2012 roku pracownik służby bezpieczeństwa odbył szkolenie dla inspektorów ochrony
przeciwpożarowej.
X. Przegląd przystosowania użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Przeprowadzono przegląd w Dziale TZ - pięciu, a w Dziale TM - jedenastu maszyn do oceny
zgodności z przystosowaniem użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp - zgodnie
z przepisami wprowadzającymi dyrektywy UE.
XI. Realizacja wniosków, nakazów i decyzji organów nadzorujących warunki pracy.

1. Wszystkie nakazy i wystąpienia Państwowego Inspektora Pracy zostały zrealizowane
w całości. O terminie i sposobie realizacji nakazów i wystąpień Państwowy Inspektor Pracy
został powiadomiony pisemnie.
2. Decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie.

4

XII. Odzież robocza, środki na utrzymanie higieny osobistej, posiłki profilaktyczne i napoje.

1. W latach 2010-2015 prowadzono planowanie oraz zakup odzieży roboczej, środków na utrzymanie
higieny osobistej, posiłków profilaktycznych i napojów.
2. W okresie zimowym 2014/2015 wydano 4329 posiłków profilaktycznych.
3 W okresie 2010-2015 r. w miesiącach od czerwca do września wydawano napoje profilaktyczne
według potrzeb pracowników,
4 Prowadzone są kartoteki odzieży roboczej dla pracowników.
5 Wystawiano asygnaty na pobranie odzieży roboczej i środków na utrzymanie higieny.

XIII. Realizacja planu poprawy warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
w latach 2010-2015:
• zakupiono 1 detektor gazu dla Działu TO,
• Zakupiono cztery aparaty powietrzne nowej generacji (nadciśnieniowe) do ochrony dróg
oddechowych,
• Zakupiono 10 detektorów gazu i stację kalibracji,
• Wykonano remont i modernizacja pomieszczeń socjalnych na oczyszczalni ścieków
w Korzyścienku,
• Systematyczne prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników Spółki.
XIV. Szkolenia okresowe pracowników.

Dziennik szkolenia okresowego BHP nr 01/OR/2016 określa sposób przeprowadzenia szkolenia
okresowego dla 134 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
Tematem szkolenia były:
1. Regulacje prawne z zakresu BHP z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy na stanowiskach w MWiK oraz zasady
i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń/ np. pożaru, awarii,
w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków pracy
oraz związana z nimi profilaktyka.
5. Załącznikiem do dziennika jest lista obecności pracowników biorących udział w szkoleniu oraz
Protokół z przebiegu egzaminu szkolenia okresowego BHP w dniach 09-31.03.2016 r.

WNIOSKI POKONTROLNE:
W celu dbałości o warunki pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy należy dalej
systematycznie stosować i egzekwować prowadzoną w Spółce profilaktykę z zakresu badań
okresowych, szkoleń okresowych, okresowych pomiarów i przeglądów.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag i zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej kontroli

w związku z powyższym nie sprecyzowano zaleceń pokontrolnych.
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Wykaz aktów prawnych dotyczących działalności BHP:
1) Kodeks Pracy - tekst jednolity -2016 r.
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108,
poz. 690, z 2011 r. Nr 169, poz. 1650)
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318);

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.);
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004, z późn. zm.);
(7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.);
8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku
przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80, z 2010 Nr 218, poz. 1440 i Nr 240, poz. 1612)
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298);
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870);
11) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej

Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia
w Środowisku Pracy (Dz. U. Nr 225, poz. 1490);
13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, z póżn. zm.);
14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z póżn. zm.);
15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973);
16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
(Dz. U. Nr 60, poz. 279);
17) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy ; chorób
zawodowych. Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 z póż zm.
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