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POWIATOWA STACJA

SAN ITARN 0- EPt DEMIOLOGICZNA
W Łodzi

93-189 LĆdŹ. u!. Przybyszewskiego 10

Oddział Higieny Pracy
91-402 Łódź,uI. Pomorska 96

Łódź, dnia 26.09. 2019r

(miejscowość i data)
przeprowadzonej przez mgr inż. Jolantę Sowińską- Klauze; starszy asystent Oddziału HP, nr up. 118

(imię I nazwisko, komórka organizacyjna, nr upowatnienia do %ykonywania czynności kontrolnych)
Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wŁodzi

(nazwa organu Pańswyowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. I I art. 25 ust. I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 59 ze zmianami ) w związku z art 67 1 oraz art. 68 I i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity OzU. z 2018r. WOl. 2095z późniejszymi zmianami,

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1, Podmiot kontrolowany (pełna narwa/adresite!efon/faks/poczta elektroniczna)

SIEĆ BADAWCZA LUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa w Łodzi, ul Brzezińska 6/15; 92-103 Łódź

dol. Wydziału Produkcji Doświadczalnej (PA) ul. Śnieżna 5 (zmiana adresu- palii pismo Prezydenta Miasta Łodzi z dnia

06.09.2019r

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu (pełna narwa/adreMewonfla ks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej
działalności):

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa w Łodzi, ul Brzezińska 5/15; 92-103 Łódź
dol. Wydziału Produkcji Doświadczalnej (PA) ul. Śnieżna 5

rodzai prowadzonei działalności;
produkcja włókien tkanin technicznych
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
(adres zamieszkania/siedziby (wpaypadku spółki cywdnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników)?elefoa4akWpoczta eleklmniczna))

dr inż. Tomasz Czajkowski- Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
4. NIP 724-000-06-64 REGON 000050239 PKD 7219 Z
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: (imię inarwisko/stanowisko)

dr inż. Tomasz Czajkowski- Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotut (imię inazwiska/stanowisko/dane

upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
- nie dotyczy
7. Inne osoby, w obecności kt6rych przeprowadzono kontrolę* (imię InazwlskWstanoydskohnne)
- dr Jakub Pietkiewicz- Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
I. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.092019r,godz. 13° „ 10.1O.2019r.godz. 930 ( W tym omówienie i podpisanie

protokołu)
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontrolit : - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.-nle dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26.09.2019r.godz. 14° „ 10.10.2OlOrgodz. 12° (w tym omówienie i podpisanie

protokołu)
5, Czas kontroli obszaru, w któiym stwierdzono nieprawidłowościt : nie dotyczy

6edmIotowontrolI

- ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
7. Wyposażenie użyte podczas kontrolit (nazwa wyposażenialnr identyfikacyjny) : - nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pemiaqy,-badan%łubebyanepióbł4de-ba4ar%-taberatenychtt

nr i nazwa protokołulówt- nie dotyczy
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9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*_ nie dotyczy
10, Korzystano z wyników badań i pomiarów- nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- aktualny spis stosowanych substancji mieszanin
- karty charakterystyk substancji i ich mieszanin
- dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na czynniki chemiczne
- instrukcje pracy z substancjami i mieszaninami
- stosowanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych podczas pracy s substancjami chemicznymi
12, Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- ksero dokumentb# wymienionych w treści protokołu jako załzniki
- l<auzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w załączeniu do protokołu HP/I 24152/W
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli — nr:-:

- FIHP/07 i F/HP!09, które znajdują się do wglądu w PSSE W Łodzi, Oddział Higieny Pracy, ul, Pomorska 96

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustaleń kontroli

Przeprowadzono ocenę realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin zawartych w
Ustawie z dnia 25 lutego 2011 mfw (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 143 ze zmianami ).

Zgodnie z Art. 221 2 Kodeksu pracy kontrolowana placówka posiada aktualny spis stosowanych substancji chemicznych, ich
mieszanin (ksero spisu w załączeniu.)

Dla stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin karty charakterystyk znajdują się w formie papierowej i elektronicznej
Karty charakterystyk pochodząz lat 2011- 2016,- wymagająaktualizacji. Ponieważ w latach 2011- 2018 następowała zmiana NDS,
NDSCh, zmiana klasyfikacji substancji chemicznych, zmiana oznakowań itp.
ZALECENIE:

karty charakterystyk należy wymienić na aktualizowane po 2016r. oraz okazać ledo wgipdu w PSSE w Łodzi Oddział HP,
Ul. Pomorska 96, pokói nr 13 - W terminie do dnIa 8 listopada br.

Pracownicy zapoznani z treścią kart charakterystyk, co potwierdzone zostało podpisem pracownika na oddzielnej liście.
Substancje chemiczne i ich mieszaniny stosowane jako surowce do produkcji formaldehyd wchodzi w skład surowca LURAPRET
D 888 Lig (karta charakterystyki w załączeniu).

Na wlw substancje chemiczne narażonych jest )(pracowników

Substancje rakotwórcze- występują( formaldehyd ).
Prekursory — nie występują

Pracownicy posiadają środki ochrony osobistej zgodnej z zaleceniami kart charakterystyk.

Na stanowiskach pracy stosowane sąznaki nakazujące stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej (rękawice, okulary,

fartuchy.)

.Miejsca.skladowania.w/w substancji/preparatów.oznakowane.znakiem ostrzegawczym zgodnym.zobowiązującymi wtym zakresie
przepisami.

Okazano dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla pracowników narażonych na czynniki chemiczne Wydziału Produkcji
Doświadczalnej: wytwarzacza wlókiet obsługującego klejarki, suszarko- stabilizatory, agregat DIPROMA, barwiarki

W części dot. oceny narażenia na czynniki chemiczne dokumentacja _jęalnformacezodne z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy zwianej z występowaniem w
miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 1488.) zawartymi w 3 ust 1 pkt 1-8.

Ksero ww. dokumentacji w załączeniu do protokołu.
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SzczegóŁowa ocena reaflzacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy
czynników chemicznych zawarta w formularzu F/HP/OJ, natomiast ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji
chemicznych i ich mieszanin w formularzu F/HP/09. które znajdują się do wglądu w siedzibie PSSE w Łodzi, Oddział Higieny Pracy

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu
sanitarno-higienicznego- nie dotyczy

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszonot - nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioskit:
- karty charakterystyk należy wymienić na aktualizowane po 2016r. oraz okazać je do wglądu w PSSE w Łodzi Oddział HP, iii.
Pomorska 96, pokój nr 13- w terminie do dnia B listopada br.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI
I. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ n%e4ekenaee wpisu do książki kontroli/dzie4ka-udewytt
2. Włqiesiene/nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:
3. Poprawki i uzupełnienia-do protokołu — naieeiene/nie naniesionott

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne I te, które/e zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożonolnałeźene** grzywnę

w drodze mandatu karnego na

(imię inazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystałat
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapozneno-s1ę-”
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu- nie dotyczy

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

dr Jakub Pletktewlcz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

-.

mgr

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOtU SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT WLÓMENNICT

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-arn) w dniu 10.10. 2019r. g2-103 Łódź. uł. BnezIt 5/15
NP 724.000-0664. Regon 050239

tek. 4261 63 101. fax 4267926
INWflI1JF WŁÓKIENNICTWA

ar.4Ęzksh flgtklewlcz
(czytelny podpis osoby odbierającej protokól i pieczęć podmiotu)
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W trakcie kontrofl wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.
Oarwałnr)

Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy rwiązanej z występowaniem w miejscu pracy czynników
chemicinych, - F/ HP/07,

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych lich mieszanin. -F/HP/09

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokolu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu
faktycznego,

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu wczasie „miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** niewłaściwe skreślić


