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(piebzgc nagl6wkowa inspektora pracy)

Nr rej. 170073-53-KOO7-Ptl21

PROTOKOL KONTROLI

fl przedsiqbiorcy niebqdqceso J-l :-_^__ __.
lX lnracooawcf') | lpracodawcE(.) "" I I 

innego podmiotu(.)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: I rrr"odawcf.)
przedsiqbiorcy niebqdqcego
pracodawcq(')

REGON:00058035100000 NIP: 5992865868

Na podstawie art. 24 ust. 1, w zwiqzku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej
lnspekcji Pracy (Dz. U. 22018 r. poz.623)

st. inspektor pracy - specjalista - Piotr Machnicki
(tyttl slu2bowy oraz imiq i nazwisko inspektora pracy)

dzialalqcy w ramach terytorialnej wla6ciwo6ci Okrqgowego lnspektoratu Piacy Zielonej Gbrze
p rzeprowadzil kontrolq w:
WOJEWODZK! TNSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASTENNICTWA W GORZOWIE WLKP.

(nazwa podmiotu kontolowanego)

66{00 GORZOW WIELKOPOLSKI, UL. ZIELENIECKA 11
(ad re s pod m iotu kontrol owan ego)

(n azwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanegoltl

(adres wydzielonej jednostki @mbtu kontrolowanego)

Marcin Cyganiak
(imiq i nazwisko osoby reprezentujqej podmiot kontrolowany)

LubuskiWojew5dzki lnspektor Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
(nazwa organu reprezentujqego podmiot kontrolowany) (1

Data rozpoczqcia dziala lnoSci przez podm iot kontrolowa ny: 1 5.12.197 S;

data objqcia stanowiska przez osobe lub powolania organu reprezentujEcego podmiot
kontrolowany:

Kontrolq przeprowadzono w dniu(ach):

9,13,14.04.2021 r.
(oznaczenie dni, w l<t6rych przeprowadzono konarole)

Liczba:pracujqcych: 63, w tym:
. na podstawie um6w cywilno-prawnych: 1,

r osob prowadzqcych jednoosobowE dzialalnos6 gospodarczq: o,
o cudzoziemc6w: 0,

o zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 62,w tym kobiet: 42,
mlodocianych: 0, niepelnosprawnych: 4,

w kontrolowanym podmiocie.
Data popzedniej kontroti: 29.03.2021 r.
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1. W czasie kontroli sprawdzono 
.realizacjq uprzednich decyzji i wystqpieri organ6w paristwowej

lnspekcji Pracy oraz wniosk6w, zaleceh i decyzji organow kontioli i naaztru naiwarunkami pracy:
- nie sprawdzano.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co nastqpuje:
zgodnie z art. 12 ust. 1, pkt a Konwencji Nr 

-g-1 
dotyczqcej inspekcji w przemysre i handru, pzyiata

w Genewie dnia 11 lipca 1947 r. (Dz. u. z 1997 r., Nr i2,'poz.450j wczesniejsze zawiadomienie ozamiarze przeprowadzenia kontroli nie jest wymagane.
Kontrolq przeprowadzono bez upowaznienia do przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli:
o kontrola inteMencyjna iotyczqca przechowywania na terenie Oddzialu lnspektoratu w

Zielonej G6rze pzy ul. Olbrachta 10b niebezpiecznych chemikali6w (informacla wynikajqca
z otzymanej anonimowej skargi),

' stosowanie niezbqdnych srodk6w profilaktycznych zapewniaiqcych zwiqkszenie poziomu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia pracownik6w narazonych rii zafazenii wirusem SARS-
CoV-2,

. sprawdzenie przestrzegania rozvtiEzal prawnych wprowadzonych przepisami rarcz
Antykrrzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dot. m.in. czaiu prucy oraz
wypiaty wynagrodzeri i innych Swiadczef ze stosunku pracy.

2.1. Kontrola intenvencyjna dotyczqca 
-przechowywania na terenie oddziaru Inspektoratu wZielonej c6tze przy ul. Olbrachta 10b niebezpiecznych chemikali6w

CzynnoSci kontrolne na terenie Wojew6dzkiego lnspLktoratu ochrony Roslin i Nasiennictwa wGorzowie wrkp. oddzial w zieronej c6rze, ur. otorycnta 10b, podiqtow pi";;;ym ;;;; kontrori wobecnoSci
tym czasie na urlopie wypoczynkowym). 

(otoo' zastqpujqcej kierownika oddzialu bqdqcego w

zastepca kierownika oddzialu w Zieronej G6rze poinformowara inspektora pracy o tym, 2e nie madostQpu (klucza) do magazynu (garaiu), _* ktorym sktadowane sq srodki ochrony roSlin i
goi|jor19wa-la by w tej sprawie. kontaktowa6 siq z Lubuskim wojew6dziim rr.p"r,tor", ochronyRo5lin i Nasiennictwa w Gozowie Wlkp.

[ .trafcje- _ 
przeprowadzone! 

.rozmoyv_..terefonicznej z Marcinem cyganiakiem - Lubuskimwojew6dzkim lnspektorem ochrony Rosrin i Nasiennictwa w Gorzowie Wrtp., ol*iaoczyt on, ."informacje zawatle w anonimowej skardze sq niezasadne i ze w tej' ipiawie pzeostawi
oSwiadczenie na piSmie.

w dniu 13.04.2021 r. do inspektorl qfacy wptyngro pisemne oswiadczenie Lubuskiegowojew6dzkiego rnspektora ochrony Roarin i ruu"iunnict* * co.,;;;;-wit i. * 
"pr.*i"skladowania Srodk6w ochrony roslin na terenie oddzialu w Zielonej G6rze. os'wiadczenie tostanowi zalqcznik do protokolu kontroli.

przechowvrvane sq podrobione..sroori'ocnrony rosrr, ffi^;#;il.:;J;;'S,#?JJ?ffi[:podczas wsp6rnej kontrori z poricja,, Krqowqiori.i.ir""ia sk;;;G lwoiiili't[,lo*i" wrrp.u podmiotu kontrorowaneoo, zgodnie 
'z 

piotokorem i'g21 zs marca 2021 r. (znak sprawy:ozc,12s'12.7.2021), przikazaie wroRiN 
"" 

ir""'p.*"ozonego postepowania. iDostqpowanieprowadzone jest na podsrawie_arr. 75c ust. r ustawy"z Jni" e ,rirul6rti.'J'iriJ,l.n ochronyrostin (Dz u' z 2o2o r- oo7. 
.2067), * "o"i"rl.t'r"lJ uiytry"r" 

.wprowadzania do obrotu srodkaochronv rosrin, kt6ry nie iostal dopus;;;y;;i;."*rnL *..runy, paristwie czronkowskim Uniicuropejskiej, ani pafistwie trzecim, lub 'prJo,ift" "iij
poorioioneio sroorir-oli,ro"nv ..osrin ry imituje srodek ochrony ro6lin, tub
Z oSwiadczenia wynita rOwniei' io,. Ze przeznaczony do.. czasowego pzechowania Srodk6w
;:[?Jli::J"#::;::. #ffiEtrXI l1;il,."Hy:.,;[il"rr: m;;;yft ,;#,"i: sorbenr do
wvs.tqpujqcvch zasiozen. Srooki o"n.n/ioilin"o?#""il.:T1t-v indvwidualnej adLkwatne do
zostanq przypadkowo spo2vtr
n eupowaznionych, ze nie i.,;[*iiiiaii-fi',,ii#JH;L['::::"f;:53Y,llifr']i,'i"Tinieupowaznionych, 2e 

"i.j Li.i#-rvr;;;"'fi;"".'#,enra zwierzEt, 2e sE niedo::d powiezchniowych 
i

dla os6b



3

skazenia gruntu na skutek wycieku lub przesiqkania w glqb profilu glebowego oraz przedostania
siq do powszechnie wykorzystywanych system6w kanalizacyjnych. W magazynie zastosowano
wentylacje grawitacyjnq, posadzke z material6w niepalnych, latwo zmywalnych, ograniczajqcych
po6lizg i przesiqkanie przy jednoczesnym odciqciu instalacji elektrycznej. W magazynie Srodki
ochrony roSlin w formulacjach plynnych przechowywane sq w pojemnikach uniemozliwia.iacych
wyciek i przesiqkanie cieczy. Magazyn zamykany jest ptzy kazdorczowym wejSciu i wy.jSciu os6b
do tego upowaznionych. Kluczem do pomieszczenia dysponuje kierownik Dzialu Ochrony RoSIin i

Techniki WIORiN w Gorzowie Wlkp. oraz dodatkowo w sytuacjach awaryjnych kierownik Oddzialu
WIOR|N w Zielonej G6ze. Magazyn znajduje siq w osobnym budynku oddalonym ok. 50 metr6w
od budynku administracy.jnego. W pomieszczeniach przylegtych do magazynu nie przebywajq
pracownicy. W budynku biurowym Administrowanym ptzez Wojew6dzki lnspektorat nie sa
skladowane zadne substancje niebezpieczne, w tym Srodki ochrony ro6lin. Stan Srodk6w ochrony
roslin przechowywanych w pzedmiotowym magazynie jest systematycznie kontrolowany pzez
pracownik6w WIORiN w Gorzowie Wlkp., z czqstotliwoSciq co najmniej raz na 2 tygodnie.
Ka2dorazowa kontrola magazynu jest odnotowana w zeszycie wej56 i wyjS6 ze wskazaniem daty,
godziny, upowaznionej osoby wraz z jej wlasnorecznym podpisem.

2.2. Stosowanie niezbednych Srodk6w profilaktycznych zapewniajqcych zwigkszenie
poziomu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia pracownik6w nara2onych na zakaienia
wirusem SARS-CoV-2
W Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. wprowadzono
ocenq ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zwiqzku z pojawieniem siq ryzyka zara2enia
wirusem SARS-CoV-2.
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zwiq.zku z pojawieniem sie rfzyka zara2enia
wirusem SARS-CoV-2 zostala przedlozona do akceptacji dzialajEce.j pzy WIOR|N w Gorzowie
Wlkp. organizacji zwiqzkowej. Pracownicy WIOR|N w Gorzowie Wlkp. zlozyli indywidualnie
o6wiadczenia potwierdzajEce zapoznanie siq z ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
w zwiqzku z pojawieniem sie rfzyka zara2enia wirusem SARS-CoV-2.

W Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. zastosowano
nastepujEce indywidualne Srodki ochrony osobistej, kt6re otrzymali pracownicy:
1. maseczki chirurgiczne (ochronne);
2. rqkawiczki lateksowe;
3. ptyny do dezynfekcji rqk (w matych butelkach);
4. kombinezony ochronne (kombinezony ochronne tylko dla pracownik6w wykonujqcych kontrole
w terenie).
5. plyn do dezynfekcji w ka2dym samochodzie sluzbowym.

Pracownik6w zobowiqzano do tego by na terenie zakladu zakrywali usta i nos popzez stosowanie
maseczki ochronnej. Ponadto w WIOR|N Gozowie Wlkp. pracownicy pracujq hybrydowo:
czq6ciowo w jednostce i czqSciowo zdalnie, a takze wykorzystujq zalegle urlopy wypoczynkowe
(za 2O2O r.). Dodatkowo w pomieszczeniach biurowych w gl6wnej siedzibie jednostki oraz w
oddzialach terenowych zostaly zamontowane pojemniki na plyn do dezynfekcji rqk w formie zelu
dla pracownik6w i petent6w. W WIOR|N Gorzowie Wlkp. zostalo wyodrebnione osobne
pomieszczenie do przyjmowania i obsfugi petent6w jednostki.

W trakcie czynnoSci kontrolnych przeprowadzonych w oddziale w Zielonej G6rze stwierdzono,2e
zatrudnione osoby stosowaty przydzielone im maseczki ochronne, oruz Ze pzy wejsciu do
pomieszczeh oddzialu znajdowaly sie 2 dozowniki z plynem (zelem) dezynfekcyjnym.
Prac,odawca stosuje nastepujAce Srodki dezynfekcyjne: MAX HAND GEL CLEANER i DezActive -
alkoholowy preparat do dezynfekcji rAk (oba produkcji SILCARE). Pzedstawiono do wgladu karty
charakterystyki obu produkt6w.
Jak ustalono w trakcie kontroli - stanowiska pracy zorganizowano w taki spos6b, by dystans
miqdzy pracownikami wynosil co najmniej 1,5 m.
W zalqczniku do protokolu kontroli (o6wiadczeniu) przedstawiono zastosowane Srodki
profilaktyczne zapewniajqce zwiqkszenie poziomu bezpieczefistwa i ochrony zd
narazonych na zaka2enia wirusem SARS-CoV-2.

\\
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2.3. Sprawdzenie przestrzegania rozwiqzari prawnych wprowadzonych przepisami rarczAntykryzysowych w zakresie grryl"j ochrony pracy, w tym dot. m.in. czasu pracy orazwyplaty wynagrodzeri i innych Swiadczefi ze stosunku pracy
W.Wojew6dzkim lnspektoracie ochrony RoSlin i Nasiennlctwj w Gorzowie Wlkp. wprowadzono
dzialania majqce na celu przeciwdzialanie zarazenia wirusem sARS-coV-2. w lejnostce, w oniu
26.03.2020 r. wprowadzono zarzEdzenie wewnqtrzne reguluiqce zasady wykonywania pracy
zdalnej przez pracownik6w wloRiN. w 2o2o r. w okresie tzw. ,,ll fali,, zri2enia wiiusem sARS_coV-2 w terminie od 16.10 2020 do..31.12.2020 r., poza pracq zdaln4 w celu zapewnienia
realizaqi zadai ustawowych inspekcji, dodatkowo zostal wprowadzony- srrocony lzas pracy
pracownik6w wraz z wykonywaniem pracy w formie dwuzmianowej, rnaksymalnie do godziny18:30. Pozwolilo to na rozproszenie jednoczesnej obecnosci [iu"o*niro* * jednostce.
wprowadzenie skr6conego czasu pracy i formy zmianowej ni" po*oJo*"iy obnizeniapracownikom wynagrodzeri oraz . odbwaly siq na podstawie 

-indywidualnych 
pJrozumieri zpracownikami. W ocenie pracodawcy ro*tiqzania te nie do t<orica spjniaiy oczekiwania

pracodawcy, ze wzglqdu na charakter wykonywanych zadarr pzez inspekciq .w 
^riq.r"z 

tym, w2021 r-, zostary zastosowane rozwiqzania dotyczqce pracy zdarnej, .'r". ;4/k;.y.ti^; ania pzez
pracownik6w zaleglych urlop6w wypoczynkowych za 2o2o rok. Zasidy wykoLyrty*"ni, zaleglych
gr]9p6ry wypoczynkowych za 2020 r. zostaly okresrone w porozumieniu z dziarlqca przy
wojew6dzkim lnspektoracie organizacjq zwiqzkow4. pracodawca oostqpii J'-rozwi4zania
przymusowego wysylania pracownik6w do wykozystania zaleglych urlop6wi pracownik WIOR|Nposiad.aiacy do wykorzystania zaregry urrop wypoczyn xov,y za 2o2g r. w foioiumieniu zbezposrednim przerozonym przedstawil 

.propozycje terminu wykozystanii w*. urrlpJ,-oiorqc pod
uwage swoje potzeby oraz potzeby realizacji zadafi ustawowych jednostki.
Ponadto pracodawca skierowar pracownik6w, pzebywaiqcych na rwarantunnie do pracy zdarnejpo wyrazeniu zgody ptzez pracownika, na wykonywanie pracy formie zdalnej, oraz ufiwnrenia siq,ze pracownik czuje sie dobrze.

Kontrolowanv pracodawca:
- nie wprowadzal systemu r6wnowa2nego czasu pracy,
- nie zawieszal obowiqzk6w zuiqzanych z twozeniem rub funkcjonowaniem ZFss,
- nie wprowadzal ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku,
- 

. 
nie wprowadzal ograniczenia wysokosci odprawy, odszkodowania lub innego swiadczenia

pieniqznego.

w zalqczniku do protokolu kontrori (oswiadczeniu) przedstawiono rozwiq"zania prawne
wprowadzone przepisami rarczami Antykryzysowymi w zakresie prawne; ocr,rony p-Lly.

3. W czasie kontroli wydano:
al decyzji ustnych : ;
b/ poleceri:-:

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceh stanow(do zatEczn.k(i) nr_{o protokolu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano(") tozsamos6:

5. 
. 
w czasie kontrori .pebrano/nie pobrano{") pr6bki surowc6w i materiar6w uzywanych,wytwarzanych lub powstajqcych w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzjeleney'nie udzielono(..) porad:
- z zakresu bezpieczeistwa i higieny pracy: ,- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,

w tym z zakresu legalnoSci zatrudnienia:

7. Do protokolu zalqcza siq/nie-+alqcza=i,{") zalqcznik6w: 2,
protokolu:

stanowiEcych skladowq cfGS6 \\

Jrt
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Zalqcznik nr 1 pisemne oSwiadczenie Lubuskiego wojewodzkiego lnspektora ochrony Roslin iNasiennictwa w Gorzowie wrkp. dotyczEce: sklidowania srodk6-w ochiony rostrn w-oaoziate wZielonej G6rze, zastosowania 5rodkow profiraktycznych zapewniaiqcych zwigkszenie pozromubezpieczenstwa iochrony zdrowia pracownik6w nara2onych na zakazenia wirusem sARS_cov_2oraz sprawdzenia przestrzegania . rczwiazan pra*nyih wprowadzonych 
'po"pi."ri 

r"r",Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy;
zalqcznik nr 2. dokumentacja fotograficzna miejsca skladowania Srodk6w ochrony roSlin wmagazynie na terenie Oddzialu w Zielonej G6rze.

(vry sz c z e g o I ni i i iii i z at qc z i i x a i 1

B. Kontrolg przeprowadzono w obecnosci.
Marcina Cyganiaka - Lubuskiego Wojew6dzkiego lnspektora ochrony RoSlin i Nasiennictwa wGorzowie Wlkp.

9. Protokol sporzqdzono w 2 egzemplarzach.

10. Om6wienie dokonanych w protokole poprawek, skreSler,r i uzupelniefi

l

Na tym protokol zakoficzono.

Zielona G6ra, dnia 14.04.2021

W dniu l4-04.2021 otzymalem jeden egzemplaz protokotu.

i(, r riraCy
isli)

ntgr l) ac lt n,t r:hi

(podpis i inspektora pracy)

. /-\tl. I ' I
.....1..t.4y 9.:.:.... .Ltnc,n.,)d.L. ....

(pdpis i pieczeC osoby repre+4uiqcei podmiot konhobwany)
U
lt

Pouczenie:
1- o realizacji decyzii ustnych i poleceri nalezy z uptywem okreslonych w decyzjach i poleceniach

termin6w powiadomi6 inspektora pracy (irt. 35 ust. 2 ustawy z oni" i5 r*i"in ia 2oo7 t.o Paistwowej lnspekcji pracy).

2. Podmiotowi kontrorowanemu pzysluguje prawo zrozenia wniosku o objgcie tajemnicqprzedsigbiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.
Do protokolu zlo2ono wciesek/nie zlo2ono wniosku. (')
Wniosek stanowi zalqcznik nr .,:.. do protokolu kontroli. t.)

3. Podmiotowi kontrorowanemu pzysruguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu
kontroli, umolywowanych zastze2eri do usialeri zaiartych w protokoL. )astiizi.enia natezyzglosi6 na pismie w terminie 7 dni od dnia pzedstawienia protokolu. oomowa poopisaniaprotokolu nie stanowi pzeszkody do zastosowan ia przez inspektora pracy stosownych
Srodk6w prawnych.

Do ustalefi zawartych w protokole zastrzezenia weiesi,ono/nie wniesiono/zostanq-rniesiene@)
dednia ...-.=.............
Zaslzeienia stanowiq zalEcznik nr ..- do protokolu kontroli. (.*)


