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Analiza stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

za okres od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 rok 

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Spółka z o. o. 

we Włocławku ul. Komunalna  4 

 

1. Informacje ogólne 

 Stan  zatrudnienia  na   dzień  30. 06. 2020 roku  wyniósł  217  pracowników,  w tym:  

73 kobiet i 145 mężczyzn. Przedsiębiorstwo nie zatrudniało  pracowników młodocianych, kobiet w 

ciąży i karmiących piersią. 

 

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna 

 PGK Saniko Sp zo.o. posiada zawartą  umowę na czas nieokreślony ze Specjalistyczną 

Przychodnią Przemysłową ,,Prof -Med” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 

222. Przychodnia posiada uprawnienia do przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich 

pracownikom: obsługującym pojazdy ciężarowe, specjalne, maszyny samobieżne, wykonującym    

prace na wysokości, zatrudnionym w działach o charakterze administracyjno biurowym oraz 

pracownikom zatrudnionym na innych stanowiskach w tym, w warunkach szkodliwych i uciążliwych 

dla zdrowia. W przychodni dla potrzeb badań z dziedziny medycyny pracy zatrudnieni są lekarze 

specjaliści, funkcjonuje  laboratorium analityczne  w związku z   koniecznością wykonywania badań    

wynikających    z    występujących    zagrożeń    na    stanowisku,   które    opisane  są  w skierowaniu 

na badania lekarskie: wstępne, okresowe czy  kontrolne.  W skierowaniach określa się zagrożenia 

występujące na stanowisku, wyniki pomiarów czynników szkodliwych, uciążliwych i 

niebezpiecznych, czynniki fizyczne urazowe jakie mogą wystąpić na poszczególnych stanowiskach 

pracy oraz czynności wykonywane przez pracowników na zasadzie charakterystyki elementów 

występujących na  stanowiskach. Z lekarzem profilaktykiem  przychodni Prof – Med przy                              

ul. Toruńskiej 222 skonsultowano rodzaje wymaganych szczepień profilaktycznych na stanowiskach, 

konsultowane były na bieżąco projekty zarządzeń obejmujących zagadnienia z zakresu ochrony 

zdrowia pracowników, procedury np.: 

 postępowania  w  przypadku kontaktu z krwią,  

 zbieraniem martwych zwierząt, ptaków z  jezdni  lub  wyselekcjonowanych  z  masy   

zmieszanych   odpadów   komunalnych z taśmy sortowniczej, 

 postępowanie po zakłuciu się pracownika igłą strzykawki lekarskiej, 

 stopień  zagrożeń  w  korygowanej   dokumentacji  ryzyka  zawodowego  dla  stanowisk w 

przedsiębiorstwie, 

 procedura dotycząca ochrony pracowników przed koronawirusem. 



2
 

 Świadczenia    z    zakresu    profilaktycznej    opieki    zdrowotnej    wykonywane   są                       

w przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00. Na badania lekarskie kieruje St. 

Inspektor ds. BHP. Monitorowane są na bieżąco terminy przypadających badań okresowych lub 

kontrolnych. Prowadzona jest ewidencja wykonanych badań w systemie ewidencyjnym E-nova oraz 

systemie pomocniczym. Oryginały orzeczeń lekarskich przechowywane są w teczkach akt 

poszczególnych pracowników. Przyjęto zasadę kierowania na okresowe badania lekarskie z 

miesięcznym wyprzedzeniem. Również w przypadku zmiany stanowiska lub zmiany warunków pracy, 

pracownicy kierowani są na wymagane badania lekarskie.  

W przypadku nieprzerwanych zwolnień lekarskich trwających ponad 30 dni,  do wydanego 

skierowania dołączany jest lekarzowi medycyny pracy dokument wystawiony przez lekarza 

prowadzącego, co do rodzaju przebytej choroby i oświadczenie o zakończeniu leczenia czy 

rehabilitacji zdrowotnej. 

 Realizując potrzeby organizacyjne spółki, pracownicy kierowani są również na badania dla 

potrzeb sanitarno-epidemiologicznych, na badania specjalistyczne,  z dziedziny psychologii transportu 

drogowego itp.  Zlecane były również badania na wydanie orzeczenia w   celu   wykrycia    

przeciwwskazań   do   zatrudniania   na   stanowisku  kierowca mechanik i  uzyskania uprawnienia na 

dalsze wykonywanie zawodu. 

Ilość skierowanych i rodzaj  wykonanego badania określa poniższe zestawienie: 

 

Lp.   Rodzaj badania Ilość 

przebadanych 

pracowników 

1. Ogółem skierowanych na badania  82 

2. Wykonujących prace na wysokości 31 

3. Po długoterminowym pobycie na zwolnieniu lekarskim 6 

4. Badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu 19 

5. Do dalszego zatrudniania na stanowisku kierowca mechanik 24 

6 W związku ze zmianą stanowiska 2 

 

 

        W   pierwszym   półroczu 2020 roku,   w  związku   z   koniecznością   stosowania   lub  

wymiany  okularów  korekcyjnych z uwagi na wykonywanie  zadań  z wykorzystaniem  monitora 

ekranowego, dofinansowano zakup okularów dla 2 osób, na łączną kwotę: 500 zł. 

 

Zasady przyznawania dotacji do zakupu okularów normuje w przedsiębiorstwie: 

 Zakładowy Układ Zbiorowy dla pracowników zatrudnionych w  PGK „Saniko”  Spółka z o.o. we 

Włocławku  
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  dnia 1 grudnia1998 roku. 

 Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2018 poz. 151)  w analizowanym okresie poddano 

szczepieniu 23  pracowników  przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i tężcowi.  

Profilaktyczne szczepienia ochronne realizowano na podstawie pisemnej umowy, zawartej ze 

Specjalistyczną Przychodnią Przemysłową  Prof - Med. Spółka z o.o. we Włocławku ul. Toruńska 

222. 

 

3.       Szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne 

 

     W PGK ,,Saniko” prowadzone były: 

 szkolenia wstępne ogólne dla pracowników nowo przyjętych (przeprowadzał St. Inspektor    

             ds. bhp), 

 instruktaże stanowiskowe (przeprowadzał: kierownik, mistrz), 

 szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (przeprowadzone przez lekarza 

medycyny pracy oraz lekarza Pogotowia Ratunkowego). 

 

Opracowane programy szkoleń uwzględniają specyfikę pracy w przedsiębiorstwie, 

występujące zagrożenia na stanowiskach pracy tj.: zagrożenia biologiczne, hałas zapylenie, czynniki 

fizyczne urazowe występujące na poszczególnych stanowiskach oraz przyczyny powstawania 

wypadków przy pracy. W instruktażach stanowiskowych szczególną uwagę zwraca się  na specyfikę 

zadań, realizowane czynności na stanowisku pracy  aby wykonywać je w sposób bezpieczny.  

Obowiązujące, wykonane rodzaje szkolenia  są udokumentowane. Karty ze szkolenia wstępnego  

ogólnego  i  przeprowadzonego   instruktażu   stanowiskowego   przechowuje   się    w aktach 

osobowych pracowników.  

Szkolenie okresowe bhp w analizowanym okresie, zlecone zostało specjalistycznej instytucji 

na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty dla spółki. Program szkoleń przekazany do    

wytypowanego     ośrodka     szkolenia      uwzględniał    specyfikę    pracy w przedsiębiorstwie, 

występujące zagrożenia na stanowiskach pracy tj.: zagrożenia biologiczne, hałas zapylenie, czynniki 

fizyczne urazowe określone w sporządzonym ryzyku zawodowym dla stanowisk pracy oraz zaistniałe 

wypadki przy pracy, których przyczyny zaistnienia oraz skutki omawiane  były w trakcie wykładu.  

Szkolenie zostało zlecone w oparciu o istniejący terminarz ważności posiadanych szkoleń,  zmian 

stanowiska oraz dla  pracowników nowoprzyjętych. 
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 Realizacja  rodzajów szkoleń wykonanych w I połowie 2020roku 

 

Lp. Rodzaj szkolenia Ilość prac. 

przeszkolonych 

1 

 

Okresowe z dziedziny  bhp i ppoż. oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. 

       10 

2 

 

Wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy dla pracowników nowoprzyjętych.        11 

3 

 

Wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy po zmianie stanowiska         2 

4 

 

W zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowej uprawniającej do dalszego 

wykonywania zawodu kierowcy 

       18 

 

5 

Wstępne w zakresie bhp, ppoż, oraz instruktaż stanowiskowy osobom które 

zostały skierowane do przedsiębiorstwa w celu odpracowania zasądzonych 

godzin wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku. 

 

        22 

6 

 

Dla pracowników firm  budowlanych z zewnątrz, wykonujących zlecone 

prace na zasadzie zawartej umowy. 

       74 

 

7 

Doskonalące dla pracowników firmy ochroniarskiej, w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów. 

      4 

 

Aktualnie wszyscy pracownicy i członkowie kadry kierowniczej posiadają  ważne szkolenia z 

dziedziny bhp   p.poż. lub inne specjalne. Do kategorii bezpieczeństwa warunków pracy należy 

monitorowanie doskonalenia umiejętności zawodowych i stałe podnoszenie kwalifikacji przez 

pracowników.  

Starszy Inspektor ds. BHP we współpracy z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy 

dokonują  kontroli ładu i porządku w kabinach pojazdów ciężarowych oraz pomieszczeń pracy. Z w/w 

czynności sporządzany jest protokół  przechowywany w komórce BHP przedsiębiorstwa.  

 

4. Wypadki przy pracy  

 

 Badaniami wypadków przy pracy zajmuje  się zespół powypadkowy  

tj. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy i Starszy Inspektor ds. BHP. W I półroczu 2020 r. nie 

zarejestrowano wypadków przy pracy. 
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4. Komisje  BHP 

 

     Zarządzeniem nr 14/2020 z dnia 30.07.2020 r. Prezesa PGK ,,Saniko” powołano w 

przedsiębiorstwie Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z zakresem zadań i uprawnień. 

 W analizowanym okresie dokonano  kontroli warunków pracy we współudziale Zakładowego 

Społecznego Inspektora Pracy. Stwierdzone drobne uchybienia  zostały skierowane do Kierownika 

RZUOK i Kierownika Działu Technicznego w formie poleceń  do ich usunięcia w trybie 

natychmiastowym.  

 

5.  Komórka BHP,  Ppoż 

 

 W przedsiębiorstwie w strukturze Biura Zarządu utworzona jest komórka bhp.  Pracuje  w niej  

Referent oraz Starszy Inspektor. Dla wybranego spośród załogi Zakładowego Społecznego Inspektora 

Pracy, Prezes Zarządu ustanowił zryczałtowane wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji. Stanowisko 

Starszego inspektora ds. bhp wyposażone jest w komputer i programy wspomagające pracę. Dla 

ułatwienia i usprawnienia przemieszczania się między zakładami oraz możliwością kontrolowania 

pracy brygad wywozowych  udostępniany był służbowy samochód osobowy. 

 

6. Badania środowiska pracy 

 

 W marcu 2020 roku  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włocławku 

rozpoczęła badania  czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia tj.; zapylenia pyłami 

przemysłowymi nietrującymi i hałasu. Z uwagi na ogłoszoną pandemię z powodu występowania 

koronawirusa SARS-COV-2 od 16 marca 2020 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we 

Włocławku wstrzymała wszelkie prace związane z pomiarami środowiska pracy. Badania wznowiono 

w czerwcu 2020 r. Na  bieżąco  aktualizowany  jest  rejestr  pracowników  zatrudnionych   w   

przedsiębiorstwie,   zakwalifikowanych   do  II   lub  III  grupy zagrożenia, z uwagi na realizowanie 

zadań w warunkach zagrożenia biologicznego.  

 

7.         Choroby zawodowe 

 

             W trakcie dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa nie zaistniały podstawy, które 

upoważniałyby do rozpoznania choroby zawodowej. Sporządzony jest Wykaz chorób zawodowych z 

okresem w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do 

rozpoznania choroby zawodowej, mimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. 

Na bieżąco na zalecenie pokontrolne Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Włocławku, prowadzony 
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jest Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 

zakwalifikowanych do II i III grupy zagrożenia.  

  

 

8.    Posiłki profilaktyczne i napoje 

 

 Zarządzeniem  nr  5/2011  z dnia 21.02.2011 r. Prezesa  PGK  ,,Saniko”  ustalony  został  

wykaz stanowisk,    na   których   zatrudnionym   pracownikom   przysługują   posiłki  regeneracyjne 

w okresie zimowym oraz określone zostały zasady wydawania wody zawierającej sole mineralne i 

inne napoje takie jak: herbata, mięta, kawa zbożowa, mleko.  Dokonano oceny wydatku 

energetycznego przez instytucję posiadającą akredytację Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz w 

oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów. Z uwagi na to, iż normy nie zostały przekroczone, odstąpiono od wydawania 

posiłków regeneracyjnych.  

 

 

Lp. Rodzaj napojów wydanych w I półroczu Ilość zakupionych 

opakowań 

 

1 Woda zawierająca sole mineralne 9444 litry 

2 Mleko 1952 litry 

3 Herbata 210 szt 

4 Kawa zbożowa Inka 152 szt 

5 Mięta 420 szt 

 

 

          W  pierwszej połowie 2020 roku zakupiono środki czystości za kwotę netto – 5638,33 złotych,  

zamówiono  pracownikom  odzież  ochronną  za  kwotę  brutto  –  64608,50 złotych. 
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9. Ochrona pracy kobiet i młodocianych. 

 

 Na ogółem zatrudnionych 217 pracowników, 73 stanowią kobiety. 

Stanowiska i ilości zatrudnionych kobiet przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp Nazwa stanowiska Ilość zatrudnionych 

1 Kierownik Biura Zarządu 1 

2 Główna Księgowa 1 

3 Z-ca Głównej Księgowej 1 

4 Księgowa 2 

5 Mistrz ds. Rozliczeń Usług 1 

6 Mistrz ds. Sprzedaży Usług 1 

7 Specjalista 6 

8 Referent 12 

9 Asystent ds. Obsługi Sekretariatu 1 

10 Kasjer 1 

11 Wagowa 1 

12 Sprzątaczka 3 

13 Pracownik Gospodarczy 3 

14 Sortowacz 34 

15 Radca Prawny 1 

 

          Wykaz prac wzbronionych kobietom  zawarty jest w Regulaminie Pracy. 

 W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą Kodeks Pracy, Zarządzeniem wewnętrznym 

Prezesa Przedsiębiorstwa nr 14/2017 z dnia 12.07.2017 r. wprowadzono Wykaz prac  uciążliwych i 

szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Na podstawie obowiązujących 

uwarunkowań stwierdza się, że na stanowiskach na których  przedsiębiorstwo zatrudnia kobiety, nie 

występują czynniki szkodliwe czy niebezpieczne dla ich zdrowia.  

         W     związku     z    obowiązującym     rozporządzeniem      Rady    Ministrów    z   dnia  19  

kwietnia  2017 roku  oraz ustawą Kodeks Pracy, przestrzega się zakazu aby na stanowisku sortowacz 

nie  zatrudniano  kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. 

    

10.  Prace szczególnie niebezpieczne 

 

 Zarządzeniem nr 1/2015 Prezesa przedsiębiorstwa z dnia 20.01.2015 r. został  wdrożony  w  

przedsiębiorstwie Wykaz prac  niebezpiecznych. Prace niebezpieczne wykonywali głównie 

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: konserwator zmianowy, ich zastępcy, pracownik 
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gospodarczy, elektryk. Pracownicy ci, posiadają badania lekarskie zezwalające na wykonywanie prac 

na wysokości. Posiadają do dyspozycji atestowany sprzęt ochrony osobistej: szelki i linki 

bezpieczeństwa, pasy biodrowe. 

       Wykonujących  prace niebezpieczne kieruje się  co jeden rok do ośrodka kształcenia 

zawodowego,  w związku z koniecznością dokonywania obowiązującego szkolenia okresowego.  

    Pracownicy realizujący zadania przy obsłudze urządzeń wykorzystujących energię elektryczną, 

cieplną, gaz, posiadają wymagane uprawnienia energetyczne w zakresie obsługi,   eksploatacji 

instalacji gazowych,  użytkowanych w przedsiębiorstwie. 

    W analizowanym okresie w RZUOK  konserwatorzy  wykonywali nie skomplikowane  prace 

niebezpieczne  przy urządzeniach  technicznych. Zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 1/2009 z 

5.01.2009 r. Prezesa PGK ,,Saniko” prace te  prowadzono po uprzednim sporządzeniu jednorazowego 

polecenia sporządzanego na piśmie z określeniem poszczególnych czynności do wykonania, 

dokonaniu przeszkolenia grupy przed rozpoczęciem prac, złożeniu podpisów wykonujących oraz 

zezwalającego na rozpoczęcie prac.  

   Czternastu pracowników posiada uprawnienia i obsługuje trzy spalinowe wózki widłowe. 

Pracownicy ci posiadają obowiązujące  uprawnienia na wykonywanie czynności obsługowych w tym 

obsługę butli z  gazem propan butan. 

  

11. Maszyny niebezpieczne 

 

Zgodnie z Dyrektywą   89/392EWG i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 

października  2008  roku  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  maszyn (Dz. U. poz. 1228  z 

późniejszymi zmianami), do maszyn szczególnie niebezpiecznych w przedsiębiorstwie 

zakwalifikowane są pojazdy do zbierania odpadów komunalnych, podnośniki najazdowe do obsługi 

tych pojazdów, przenośna pilarka łańcuchowa do drewna oraz krawędziowa prasa belująca,  która 

prasuje wyselekcjonowane surowce wtórne do ich odsprzedaży. Zagrożenia wynikające z obsługi tych 

urządzeń i profilaktyka określona jest w dokumentacji ryzyka zawodowego dla stanowisk: 

ładowacz/ładowacz brygady wywozowej, operator sprzętu specjalnego, kierowca mechanik, 

pracownik gospodarczy oraz w instrukcjach stanowiskowych. Szczególnym urządzeniem 

zakwalifikowanym do  niebezpiecznych jest spalinowa pilarka  łańcuchowa  do  cięcia  drewna.   Jest  

ona  używana  okresowo  na  terenie   RZUOK w Machnaczu.  Obsługuje ją pracownik gospodarczy, 

który posiada wymagane uprawnienie do jej obsługi. Opracowane jest ryzyko zawodowe dla tego 

stanowiska. Dotychczas nie odnotowano zdarzeń wypadkowych związanych z obsługą tego 

urządzenia. 
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12. Ocena zagrożeń zawodowych 

 

 Na podstawie art. 222 ustawy Kodeks Pracy Dz. U. tj. 2016r Nr1666 art. 226, Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów szkodliwych czynników dla 

zdrowia w środowisku pracy ze zmianami oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r., oszacowane jest ryzyko zawodowe dla istniejących stanowisk 

pracy w przedsiębiorstwie oraz ocena zagrożenia wybuchem dla pomieszczeń wewnętrznych oraz  

przestrzeni zewnętrznych w RZUOK. Z zagrożeniami zostali zapoznani pracownicy pracujący na 

stanowiskach na których ryzyko zostało oszacowane, a fakt zapoznania został potwierdzony 

własnoręcznymi podpisami pracowników. 

W I półroczu wprowadzono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku Pracownik gospodarczy 

(hodowla kwiatów). 

 

13.  Procesy technologiczne, pomieszczenia, maszyny, środki ochrony w tym ochrona  ppoż 

 

 Wszystkie obiekty i pomieszczenia znajdujące się w RZUOK w Machnaczu oraz przy ulicy 

Komunalnej 4 spełniają wymagania przepisów bhp pod względem wymaganej wysokości, 

powierzchni i kubatury. Stan techniczny obiektów nie stwarza zagrożenia katastrofą budowlaną. Co 

roku uprawniony podmiot z uprawnieniami budowlanymi otrzymuje   zlecenie   na   wykonanie  

Oceny  stanu  technicznego  poszczególnych  obiektów.  

W związku z przypadającym terminem przeglądu budynków, w analizowanym okresie wykonano 

Ocenę dla budynków usytuowanych w miejscowości Machnacz 41A.  Na podstawie otrzymanych 

protokółów stwierdzono, że stan budynków, obiektów budowlanych jest dobry.  

      W przedsiębiorstwie   funkcjonują dwie szatnie typu segmentowego i umywalnie wyposażone 

w urządzenia sanitarne i armaturę zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra  Pracy  i  Polityki  

Socjalnej z dnia 27 września 1997 roku z  późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie pomieszczenia dziennego pobytu pracowników 

wyposażone są w sprawne systemy wentylacji i ogrzewania. Zapewnione są warunki do mycia, 

suszenia odzieży ochronnej oraz obuwia pracowników. 

Stan oraz jakość zabezpieczenia maszyn, urządzeń technicznych i instalacji elektrycznych jest 

dobry. Urządzenia techniczne, maszyny i pojazdy są na bieżąco konserwowane i serwisowane. Po 

wykonaniu czynności kontrolnych do komórki bhp przesyłane  są   sporządzane   protokóły   przez  

Apex – Elzar  Spółka  z  o.o.  we  Włocławku, z którą przedsiębiorstwo  posiada  zawartą  czasową  

umowę  na dokonywanie czynności kontrolnych  i  serwisowania:  rozdzielń,  silników  elektrycznych,  

taśmociągów,   instalacji   elektrycznej i odgromowej.  

Wszystkie   obiekty   posiadają  wymagane  badania instalacji odgromowej.  Również zgodnie 



10
 

 z wymaganiami w analizowanym okresie wykonywane  były przeglądy i kontrole przewodów 

kominowych  dymowych, wentylacji grawitacyjnej i klimatyzacji.  

 Oznakowanie obiektów, dróg ewakuacyjnych, miejsc i stref niebezpiecznych jest zgodne z 

przepisami  normy PN – EN 1838-2005, znaki są na bieżąco  wymieniane. Jeden raz w roku, w trakcie 

przeglądu sprzętu gaśniczego dokonuje się weryfikacji znaków: ewakuacji, z dziedziny 

bezpieczeństwa pożarowego oraz informacyjnych z dziedziny bhp. Po dokonaniu przeglądu 

autoryzowany serwis wydaje protokół pokontrolny. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

budynki  wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.  

Urządzenia te oraz podręczny sprzęt gaśniczy poddawany jest przeglądowi jeden raz w roku w 

miesiącu czerwcu. Hydranty  są  wyposażone   w  wymaganą   armaturę,   posiadają  aktualne  próby  

wydajności  i ciśnienia. Gaśnice są legalizowane również  jeden raz w roku w pojazdach ciężarowych, 

osobowych oraz sprzęcie specjalnym, a w przypadku użycia, wymieniane są na sprawne.  

Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej odzież i obuwie ochronne, 

unormowane jest Zarządzeniem Prezesa PGK „Saniko” Sp. z o.o. nr 24/2017 z dnia 30 listopada 2017 

roku. Kupowany przez przedsiębiorstwo sprzęt i środki ochrony osobistej posiada  

wymagane oceny zgodności. Dostawca odzieży i sprzętu wyłoniony został w drodze wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  Dostarcza sorty zgodnie z zawartą umową. Każdorazowo przy dostawie 

sprawdzana była zgodność z zamówieniem, sporządzano protokół zdawczo odbiorczy w ramach 

realizacji umowy. Każdy pracownik posiada założoną kartę wyposażenia oraz zbiór podstawowych 

wymiarów. Indywidualne karty wyposażenia prowadzone są w formie elektronicznej. 

 Obok sprzętu ochronnego zgodnie z zakładową normą, pracownicy otrzymują  środki 

czystości. Realizacja przydziału odbywa się kwartalnie z góry. Niezależnie od realizacji przydziału 

pracownikom indywidualnych środków czystości, umywalnie i sanitariaty wyposażone są w 

dozowniki mydła w płynie o działaniu bakteriobójczym. Stosuje się również papierowe ręczniki – 

dotyczy pracowników zajmujących stanowiska o charakterze administracyjno  biurowym. 

 Co najmniej dwa razy w kwartale pracownik komórki bhp dokonuje przeglądu ładu porządku i 

czystości w pomieszczeniach: magazynowych, szatni, sanitarnych, pomieszczeniach stołówek w 

przedsiębiorstwie. Stwierdzone uchybienia zostały odnotowywane w istniejącym rejestrze a wykazane 

usterki na bieżąco usuwane. 

 

14. Kontrole z dziedziny bhp przeprowadzone przez organy zewnętrzne 

 

            W analizowanym  czasie  w zakresie bhp nie przeprowadzono kontroli przez organy 

zewnętrzne. 
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15. Zintegrowany System Zarządzania w przedsiębiorstwie. 

 

 W związku z wprowadzonym  Zintegrowanym Systemem Zarządzania wprowadzono w 

przedsiębiorstwie normy ISO: 9001, 14001, OHSAS 18001. Prowadzone są na bieżąco działania 

mające na celu utrzymanie  stanu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami norm  oraz  

systematyczne   spełnianie  ustalonych  wymagań  dla  wyrobów  i  usług  zgodnie  z zakresem 

certyfikacji. 

 

16. Wnioski wynikające z analizy: 

 

                    W  2020  roku   nadal   prowadzone   być  muszą   czynności   kontrolne  i  sprawdzające  

     w zakresie: 

 

1. Przestrzegania przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych  we 

współudziale Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. 

2. Stosowania   na   stanowisku  wymaganego sprzętu   ochrony    zbiorowej,    osobistej, kontroli  

jego    stanu. 

3. Kontroli   czystości,   ładu  i  porządku   w   kabinach   pojazdów   ciężarowych i specjalnych. 

4. Monitorowania zagrożeń na stanowiskach, weryfikując oszacowane ryzyko zawodowe, korygując 

je po każdym zaistniałym wypadku przy pracy. 

5. Kontrolowania  na  bieżąco  przestrzeganie   przez   pracowników  wdrożonych regulaminów i 

instrukcji stanowiskowych w zakresie bhp, w tym zakazu jazdy na stopniach pojazdów. 

6. W przypadku pozyskania nowego sprzętu, urządzenia, przed wdrożeniem do użytku opracować 

należy instrukcję jego obsługi oraz zapoznać z jej treścią pracowników obsługujących  sprzęt, 

urządzenie. 

7. Przeprowadzać co dwa miesiące kontrolę monitoringu pożarowego w RZUOK w   Machnaczu, 

który sprzęgnięty jest ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. 

8. Kontrolować oznakowanie, stan  regałów magazynowych i nośność stropów. 

9. Poddawać kontroli co najmniej  jeden raz w roku pomieszczenia dzierżawione przez najemców, 

sporządzając protokół  z kontroli.   

10. Utrzymywać stan systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami  norm oraz systematyczne 

spełnianie ustalonych wymagań dla wyrobów i usług zgodnie z zakresem certyfikacji. 

 

 

Sporządził:                            30  lipca 2020 rok                           Zatwierdzam: 


