
INSPEKTOR PRACY
Państwowej Inspekcji Pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
,......;..... .................. :, :
(pieczęc nagłówkowa inspektora pracy)

tel. (32) 332 03
Nr rej. 04037^53-K050-Pt/20

PROTOKÓŁ KONTROLI

X pracodawcyr) przedsiębiorcy niebędącego 
pracodawcą(,) innego podmiotu0

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy0 przedsiębiorcy niebędącego 
pracodawcą0

REGON: 24000925100000 NIP: 6312440261

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

Starszy inspektor pracy - specjalista - Dariusz Sroga
(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Katowicach 
przeprowadził kontrolę w:

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

44-121 GLIWICE, UL. PŁOWIECKA 31
(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)1"1

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego) <">

Anna Gilner
(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor
(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany) <">

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 2005;
data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot
kontrolowany: 2016
Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

27,28.10.2020 r.
(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 79, w tym:

• na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
• osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
• cudzoziemców: 0,
• zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 79, w tym kobiet: 33, 

młodocianych: 2, niepełnosprawnych: 0,
w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: pierwsza kontrola organu PIP



2

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej 

Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: 

Pierwsza kontrola organu PIP. Zarząd prowadzi działalność gospodarczą od 2005 r..

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrole przeprowadzono po okazaniu legitymacji służbowej. Zarząd prowadzi działalność 

jako jednostka samorządowa miasta Gliwice w zakresie działalności usługowej wspomagającej 

transport drogowy nr PKD 5221 Z. Zakresem kontroli objęto realizacje tematu działania 

podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.

Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii
Przedstawiono dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla pracowników Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach w związku z możliwością zakażenia i rozprzestrzeniania się Covid - 19. Z 

oceną ryzyka zawodowego oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami pracodawca zapoznał 

pracowników w systemie SOD oraz na miejscu sieciowym Share. Potwierdzenia zapoznania 

znajdują się w ww. systemach. Pracodawca wprowadził komunikatami zasady wykonywania pracy 

na stanowiskach pracy oraz kontaktu z klientami. Komunikaty wydawane są od 13.03.2020 r.. 

Pracodawca zakupił i wyposażył pracowników w maseczki do zakrywania ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe. Przed wejściem do budynku, w pomieszczeniach socjalnych, w toaletach, w miejscu 

podpisywania listy obecności, w dwóch miejscach przyjmowania interesantów i składania 

dokumentów, w korytarzu przed wejściem do sekretariatu zapewniono płyny do dezynfekcji rąk. W 

budynku zapewniono informacje dotyczące stosowania środków zmniejszających ryzyko 

zakażenia Covid - 19.

Podczas kontroli ustalono, że pracownicy wykonywali prace zgodnie zaleceniami pracodawcy:

1. Zapewniono dystans społeczny mini. 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy, 2 m pomiędzy 

rozmówcami.

2. Pracownikom zapewniono nieograniczony dostęp do płynów dezynfekujących ręce,

3. Pracownikom zapewniono nieograniczony dostęp do maseczek zasłaniających usta i nos 

oraz rękawiczki jednorazowe.

4. W kontakcie z interesantami oraz w miejscu składania dokumentów zapewniono 

pracownikom osłonę w postaci pleksi stanowiska pracy oraz wyznaczono strefą do której 

może się zbliżyć interesant.

5. Raz dziennie dezynfekowane są miejsca dotykowe np. klamki, baterie.

6. Do budynku wpuszcza się jedynie interesantów tylko w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk 

oraz po pomiarze temperatury.

7. Pracownikom, którzy życzą sobie pomiaru temperatury taki pomiar jest dokonywany.

8. Kontakty pomiędzy pracownikami ogranicza się do telefonów, poczty elektronicznej

wewnętrznej. Narady organizowane są w formie tele/video konferencji. Z)
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Pozostałe ustalenia
1/1/ pomieszczeniu pracy informatyka nie zapewniono bezpiecznej szerokości przejścia do

stanowiska pracy pomiędzy ścianą a biurkiem. W przejściu ustawiono komputery oraz monitory.

Wykonano podczas kontroli.

Organizacje związkowe
W Zarządzie działa jedna organizacja związkowa Związku Zawodowego Pracowników Urzędu 

Miejskiego oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych w Gliwicach. Podczas kontroli inspektor 

pracy spotkał się z przewodniczącym Panem Andrzejem Razmus informując o tematyce oraz 

wynikach kontroli. ,

3. W czasie kontroli wydano:
a/decyzji ustnych: 1, 
b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(ą)(”) załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano1’*1 tożsamość:
nie sprawdzano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano*"1 próbki surowców i materiałów używanych, 
wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie kontrolowano

6. W czasie kontroli udzie lono/nieudzietono1''1 porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 1,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,

w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się-r) załączników: 1, stanowiących składową część 
protokołu:
Załącznik nr 1. Wykaz decyzji ustnych.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: 
służby bhp,

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień ....^.<¿5?.^.^.
Z~>Z .............................................'............................... .CćKiA Ł/.ęz

Na tym protokół zakończono.

Gliwice, dnia 28.10.2020

STARSZY ' ‘" Y

jpgrlńiŁJSariiisz Sroga

(podpis i pieczęć inspektora pracy)
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W dniu 28.10.2020 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

Pouczenie:
1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach 

terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy).

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą 
przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku.
Wniosek stanowi załącznik nr.....do protokołu kontroli.

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu 
kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy 
zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania 
protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych 
środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono/nie wniesiono/zostaną-wnieśt€>ne(**’ 
do dnia.......................
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr.....do protokołu kontroli. (**>

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy 
okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania 
został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy)/**’

(*> - odpowiednią pozycję zaznaczyć 
<”> - niepotrzebne skreślić 
[DS]



INSPEKTOR PRACY
Państwowej Inspekcji Pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
..........ODDZIAŁ w'Gliwicach............

Tpiećżęć nagłówkowa inspektorat Rriępy^ 2
tel. (32) 332 45 03 

-040377-

Nrrej. 040377-53-K050-Nu01/20 Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 040377-53-K050-Pt/20

WYKAZ

decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Lp. Treść decyzji Data i godz. wydania decyzji Termin realizacji* Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której 
ogłoszono decyzję

Podpis osoby, której ogłoszono 
decyzję

1 2 3 4 5 6

1
W pomieszczeniu pracy informatyka w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31 
zapewnić bezpieczną szerokość przejścia do stanowiska pracy 
pomiędzy ścianą a biurkiem.

28.10.2020 10:00 Anna Gilner Dyrektor

Decyzja(-je) nr 1 została(-y) zrealizowane w trakcie kontroli.

* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Gliwice 28.10.2020
(miejscowość i data)

(oM

STAFs-SZYW 3 RACY


