
Kołobrzeg, dnia 17,12.2021 roku

SPRA WOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ 
W „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” 
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU 

ZA I PÓŁROCZE 2021 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 8/2021 Rady Nadzorczej 

z dnia 29.01.2021 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 03.10.2021 r. do 03.12.2021 r.

Kontrolą objęto: „Przestrzeganie zasad BHP w Spółce, kontrola warunków pracy i realizacja zaleceń 

w 2019 i 2020 r.”

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Monika Kwiatkowska
2. Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Stalmach
3. Starszy Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego - Janusz Kubek

I. Czynności kontrolne.
Czynności kontrolne polegały na analizie sprawozdania:
„Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MWiK Kołobrzeg za lata 2005-2020 z dnia 14.01.2020 r.”

1. Wypadki przy pracy.

W latach 2019-2020 ilość wypadków przy pracy kształtowała się następująco:

Rok Wypadki 
ciężkie

Ilość 
wypadków 

łącznie

Średnie 
zatrudnienie

Współczynnik 
ciężkości

Współczynnik 
częstotliwości

Suma dni 
nieobecności

Koszt 
bezpośredni

2019 0 5 184 52,6 27,17 263 brak danych |

2020 0 0 186 0 0 0 brak danych !

1) Marcin Babicz - wypadek wydarzył się dnia 12.07.2019 r. na oczyszczalni w Korzyścienku. 
Poszkodowany poślizgnął się na trawniku i doznał urazu stawu skokowego prawego. Na zwolnieniu 
lekarskim przebywał 14 dni,

2) Robert Krzyczkowski - wypadek wydarzył się dnia 25.04.2018 r. w warsztacie samochodowym 
MWiK. Poszkodowany został uderzony kołem samochodu ciężarowego doznając urazu kolana. 
Na zwolnieniu lekarskim przebywał 61 dni.
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3) Krzysztof Popielarz - wypadek wydarzył się dnia 02.09.2019 r. na przepompowni ścieków 
w Kędrzynie. Poszkodowany wychodząc z kabiny samochodu ciężarowego złamał kostkę boczną 
lewej nogi. Obecnie jeszcze przebywa na zwolnieniu lekarskim.

4) Szymon Bucki - wypadek wydarzył się dnia 17.10.2019 r. na przepompowni ścieków w Rokosowie. 
Poszkodowany poślizgnął się na nierówności terenu i doznał skręcenia stawu skokowego lewego. 
Na zwolnieniu lekarskim przebywał 45 dni.

5) Artur Wódkowski - wypadek wydarzył się dnia 13.12.2019 r. w warsztacie samochodowym MWiK. 
Poszkodowany został uderzony odłamkami rozerwanego wybuchem akumulatora doznając ran 
ciętych twarzy. Na zwolnieniu lekarskim przebywał 24 dni.

2. Wypadki przy pracy w 2020 roku.

W 2020 roku nie było wypadków przy pracy w MWiK Kołobrzeg.

3. Wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego w 2019 r.

Przyczyną wypadków przy pracy było niezachowanie należytej ostrożności podczas wykonywania prac.

4. Choroby zawodowe.

W latach 2018 - 2020 nie stwierdzono żadnego przypadku choroby zawodowej wśród pracowników 
Spółki.

5. Występujące zagrożenia na stanowiskach pracy.

1. Do roku 2020 Spółka 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. Ograniczono do poziomu akceptowalnego występowanie czynników szkodliwych. 
Wyremontowano wentylację na przepompowni P-V w Kołobrzegu oraz przeprowadzono remont 
i modernizację laboratorium w Bogucinie.

2. Wykonano hermetyzację, dezodoryzację i modernizację na Oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.
3. Pomimo jednak znaczącej poprawy warunków pracy w MWiK w dalszym ciągu istnieje wiele 

zagrożeń, które wynikają z braku przestrzegania przepisów i zasad bhp przez niektórych 
pracowników, a także braku należytego nadzoru oraz właściwego ubioru, a także oraz ochron 
indywidualnych i zbiorowych przy wykonywaniu prac tego wymagających. Zagrożenie stwarza 
również pogorszenie się stanu wentylacji na Hali Wirówek Oczyszczalni w Korzyścienku. Obecnie 
prowadzona jest modernizacja wentylacji na oczyszczalni.

6. Szkolenia i ćwiczenia ppoż.

1. W dniu 11.06.2019 r. przeprowadzono szkolenie oraz ćwiczenia z ewakuacji na wypadek pożaru 
w MWiK.

2, Przeprowadzono szkolenie ppoż. dla 14 pracowników i 5 praktykantów w 2020 r.
3. W dniu 12.09.2019 r. zaktualizowano opracowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
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7. 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.

8. 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.

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

1. Planowanie oraz zakup odzieży roboczej, środków na utrzymanie higieny osobistej, posiłków 
profilaktycznych i napojów.

2. W okresie zimowym 2019/2020 wydano . 10 011 posiłki profilaktyczne dla pracowników.
3. W 2020 r. 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.

10. Realizacja planu poprawy warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy 
za 2020 rok:

Prowadzono zakupy ochron indywidualnych dla pracowników.

11. 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 11.09.2019 r. - 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 weryfikację ocen ryzyka zawodowego.
7. Przeprowadzono szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

(124 pracowników w 2020 roku).

8. Przeprowadzono szkolenie okresowe dla 39 pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
administracyjno-biurowych w 2020 r.

9. Przeprowadzono szkolenie wstępne dla 14 pracowników i 5 praktykantów w 2020 r.
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10. Okresowo przeprowadzane były przeglądy sprzętu przeciwpożarowego. Ostatni przegląd w lipcu 
2020 r. (ważny do końca lipca 2021 r.)

11. Okresowo przeprowadzane były przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych.

12. Zakupiono cztery aparaty powietrzne nowej generacji (nadciśnieniowe) do ochrony dróg 
oddechowych.

13. Zakupiono 12 detektorów gazu i stację kalibracji.
14. Zakupiono dwa defibrylatory AED.

12. Analiza i wnioski

1. Wszystkie nakazy i wystąpienia Państwowego Inspektora Pracy zostały zrealizowane, o terminie 
i sposobie realizacji nakazów i wystąpień Państwowy Inspektor Pracy został powiadomiony pisemnie.
2. Decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie.
3. W celu dbałości o warunki pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy należy dalej 
systematycznie stosować profilaktykę zakupu środków ochrony osobistej oraz egzekwować prowadzoną 
w Spółce profilaktykę z zakresu badań okresowych, szkoleń okresowych, okresowych pomiarów 
i przeglądów.
4. Kontrolujący nie wnoszą uwag i zastrzeżeń w zakresie dokonanej kontroli.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 15.12.2021 roku. 
Po zapoznaniu się z protokołem, Zarząd Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag i zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej kontroli w związku 
z powyższym nie sprecyzowano zaleceń pokontrolnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Monika Kwiatkowska

Adam Ostaszewski
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