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Zńączlik nr 2 do procedury technicznej nr PT/ 01
,,Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego

l

. Libu rn

łE

i bieżącego nadzoru

sanitameg,.ło?łr3ło,"łł#i:
wydanie z dnia 14 03.20l ó

P

ieczęó pństwowego inspektora sanitarnego

PRoToKÓł xoNrRoLI Nr

641

1204/ONS_HDiM/201 8

Cieszyn, 12.03.2018
(miejscowośó i datĄ

pr"zeprowadzonej przez
Aleksandrę Swobodę- Waniołkę, ONS-HDiM, nr upoważnienia PPIS/O13ll28lsl20l8
Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) pIzęz
Państwowe go Powiatowe go Inspektora S anitarne go w C ie szyni e.

l iart.25 ust. 1 ustawy zdnia14 marca 1985 r. o Pństwowej lnspekcji Sanitarnej
(Dz.U.z20l7T.,poz.125'7zpóżn.zm,)wzłliązklzart,.67§lorazart.68§li§2ustawyzdnt:a14częrwcal960r,
Kontrolę przeprowadzono napodstawie art.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r.poz.l261 zpóźn, zm.)

\-- l. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany
Przedszkole m 9, ul. Bucewiczazs,43

-

400 Cieszyn, tęI. 33/8520419

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Przedszkole ff 9, ul. Bucewiczażs,43 - 400 Cieszyn, tęI.3318520419
(pełno nazwai'adre5/\gtęJon/fal{sipoczta elehronicmairodzaj prowadzonej dzialalności)

3. Osoba lub jednostka organżaryjna odpowiedzia|na za przestrzeganie wymagań
Gmina CieSZ-Yn,|l1.

@dreszamieszkann/siedziby(wprzypadkuspołkcywiIne1

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio 548

10

647

adresyzamieszkaniawszystkichwspólntkówltelefonfoks/pocztlelektroniczna))

13 l 07

2354868

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
p. Teresa Karmowska - dyrektor przedszkola
(im

ię i na zwiskol stanow

is

ko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy

\-

(iuię i naruisko/stanowiskoldałle upowlżniajqceqo/data w),danio upowanienia,nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
p

Jolanta

(iru i ę i

ll.

Senpol

nw

osoba upowżniona ustnie

i,sko/ston ow i sko,/ inne)

INFORMACJE D0TYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 12.03.2018, godz,l0a5

Z. Data otrrymaniaprzez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie

dotyczy

3. Przyczyna od§tąpienia od zawiadomienia: zakles dziŃania nie podlega ustawie o swobodzie
działalnościgospodarczej
4. Data i godzina zakończenia kontroli,

12.03.2018, godz. I4oo

S. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowościxnie dotyczy
6. Zakres przedmiotolrT kontroli ocena stanu sanitarnego przedszkolavfiazzplacem zabaw
7. Wyposażenie uĘte podczas kontroli* Nie
(nazw a wyp

os

ażenia/nr idenĘfi l<ncyj ny)

dotyczy

i8

l'rotokół nr 64lt204l0N§-HDiM/2il

Strołla

8" Podezrrs kontrnłi w5,konano ptlłniary, łładaniatub polrramo próbki do badań laboratorryirłycłł**
- mr i ft&r,wa, protłrkłlłl#Óry* lrlię clotyuz_l,
g" Fodczas kontrołi łl,ylłonano zap{s dźwięiru i/luh ohr&au* nie
tCI,
!

Korzryst;łmo

*z

dłrtycz1,

wyłrikórv badań i połrriarów Nie dotvczy

l, Dokumenty ołeniane w tr*rktie l<ontroli

T!ie łlcitl,czy

ł2. lV_vkaz dokurnentótv zafączłrnych do protokłrłukc}nti"oli* Nie
tr

3. i}odcras kontroli łv5,pełniono formularge k*ntri}}i

[$§.

l.

- nr

dcltvcz1,

}rlFil)N,{li}2

wYNlKI K{}NTRO{,[

Inlbnmacje o kontrołłrw,arr3,rn ptldrrtiocie np" stam tbrrnałno-pn;łrł,nylnn rvpistl do KR.S/inne
inforłnacje istotne dla tłstaleń kon§roli

,,\ktuailiie

rrie

jest 1rrowailzone postćpo\ł,afiię adrninistracyjne lv stosunku do kontrololvanei placówki,

2" Xnfornnaeje istcłtłledln *staleń kontroli mp. stwierclzerlia rlotyczące starrrr technicznego
podrrriotur/obiektu, stanu san ita rn o-hi gienieenego"
W zrliązku

z-

tym, żę d5,rektor w ceasie l<ontroli spraworvał opiekę

na<J

dzicclrri. upowaźlriono p, .Iolantę Sernbol do oglęclzin.

t]becnię do przedszkrlla ttczęszcza 5tl dzieci vl,2 grupaclr.
Dyrektctr przedstau'ił protokół kontruli zapewłliania be;pieczny,ch ihigienicłr,vęh waritnków korzy.,stania z przedszkcla
datą 27.a8.20l7r. oraz placu zahaw l0.i)4"2017 i 22"08.2017r", protokół z clkresorvej kontroli konriniarskiej z c,ln.
] l .()8.](tl7r hcz ttwrg.

z

l}udynek zaopalrzonj,*tvwodęzwoilociągurłlie_|skiego,kanalizac.ięmie.}skąolazgazolvL-tlgrzewanięcęntralnę.
Stolarka
i dlzwitlwą rł prawidłow},tn stanie tęchnicz-no - sanitąnr),tn. Plaęólvl<,a turrkc.iclrruic na łlwóch kond;lgnacjach. na

ol<ienna

i]artet'ze ivydzielolro szatrtiq. jedną salę dydaktyczną dla grLrpy rnłodsze.j, ponrieszczerrie higieniczllo - sanitame" torłletę dla
persotlelu: rla{pietrzejecliiąsalęd;,claktyczlrą,pomieszczenielogopełlyi dyrektora.pomieszczeniehigieniczno -sanitarne.

Mikrokliłnrrr- uI połnieszt:zelriłch na pafięlze ip.ięli"ze zairewnioilo

lł zlviązktt

went_vlac^it-

2 ra'ysokimi tenlpęrdtlirami rv okrcsic iettriił lv saii clła dzieci starszl,clt
Śr,vietinę czyllnę. Frzedstarviłltro protokół z polł iarów na1.ężen ia r:świętienia I piętro

rok

grarvitacvjłlą. natonriast rra

w
-

!

pietrze

załlttltłtowłrni]kliniaty-zittor. Purrkty
201ż roli , pozy§wny i parler 20 t_5

l]Ozytv\Ą,n.v.

§ale zajęć- w rłęble edukacy.ine łęrtytlkowane (polv" _509,ó1. Sprzęt. urządzenia i zabawki u, clobl}m stanie tęchnicznt,m.
posiaclające <lznaczęnię CE. l,eżaki i pościel pl,zechottr:wanę rł,szatię clo tego prz3l51nro*,r,iej, Pościel łddawana clo pralni
co ] -.-4 iygoclnie
Fłrrnieszczenią sanitarnę- zapewniono dristępnośćdo łrrzłlilzeń sanitarnvc}t. Śrcriki higien,v (rnyłlło, papier toaletow1,) oraz
ciepła i zinlna lriezącą włrda dosteptre. Ręczniki rvielorazorvego trżvtku połlpisane. Potlłogi odpoirle nł działanie u,ilgoci.
pclsałizki ni enasiąk l irł e" n ieś l i skie. lic ian1, w"vło zone glazur ą.

Teren przedszkrrla-

w dtlbrynT stanie tcchllicznl,1n. narvierzchnia dróg. przejśćrówna iutl,vardztrna, Otwlrfy
studzierrki zabezpieczone . ['ełen zieiony rłyposażonlr r,v e{relvłrianą konstrukcję ze zjeż,d,ż,al,niąoraz karLlz.elę,
uprzątltiętv" urządzenia zaper,vnia.ia lrezpiecz-ne uż,vtkowanie. Fiaskor,vnica osłtnięta plałrdeka.
ogrodz_enie

O,r,oulio66:1ljne"

Przedsz-ktlle prowadzi han-tronoqram prar:
nr eb

l

i. poilłog, l"l t,ządze ń

izaliiegów higienicznych, tj

san itarnyc h, zabai-yel< itci,

-łrrl,cie i rlezlnibkcja szaf'ek

-

raz,

spłrzątania" deel,nf"ekc,ii, pratria rl,r,warlćlw, nrycia

w ty_eodnir,l

- ni;r'cie idez;-nfbkc,ia rł'pclnlieszczcniach sanitarnyc5. ,-,-,"'-,''rv słIac}r - codziennie
- prallie płuszaltórv i dez,vnl'ekcja zahalvek

l raz

rłl miesiącu (r.vt

rłświadczęniarJyrelqtora)

\ł przedszkolłr tlż.rl,,wa się następujilc),cli środków cz1,.stości; Donrestos. Voight,

Ci1, Clin. l,ucek. Cłrrgosept, Savcl

W placówee obolt'iazuie całkowity zakaz paleniłl wl,rłlbólv t_ytcuiowllch. w rvicioclznyrn rniejscLt untięszczono
irllo1,1nu.iace 0 /,irku/_ic

1raicrlil t\l(rtliu.

\&'szystkie pomieszczenia plrzedszkola oraz jego ottlczenie utrzymal,.e n,płłrząclkui cą,stości,

oznaczu.tlie

Protokół nr 64l I204|ONS-HDiM/20

1

8

Strona 3 z

..

Omówiono profilaktykę zachorowania na WZW A. Omówiono konieczność ślędzeniainformacji o zanieczyszczeniu
powietrza w tegionie i w razie potrzeby wstrzymaniu się z wyjściamidzięci pozą teręn budynku przedszkola.

3.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli
naruszono*

4.

a) nie

z

podaniem pruepisów prawnych, które

doĘczy

Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSOB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI
1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekenane wpisu do książki kontroli/dziennika
Uueełłv*g
Omówiono wyniki kontroli

2. Wniesione/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu fakĘcznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu -naniesionginie naniesiono**
(podać: numer stron, proloklh!, okre,ślenia lub vyrazv hlędne i le, klórcje zoslępujq)
4.

Za stwierdzone nieprawidłowościwymienione w protokole w częściIII pkt 3 lit.......nie
nałożonolnałożono**grzJrwnę w drodze mandatu karnego na

@

5.UpoważnieniedonakładaniagrzywienwdrodzemandatukarnegoDfmzdnia
wydane przez
(nana organu Poń§twowej Inspekcji Sanllamej)

6.

Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy prryjęcia mandatu.

Ztegoprawa@*"

7. Dane osoby

odmawiającej przyjęcia mandatu

łwę#+]+]@ńcgł

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Ztreścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-złpezntne*łę **
10.W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania
protokołu

}or^O

!L*q/

(czytelny,potlpis osób obecnych podczas kontrolilpieczęć imiennaipieczęć podmhlu)

czrtelny podpis kontldujqcego (ych,' Pieczęcie imienne)

64l1204/ONS-HDiNr2018
POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU
Protokół nr

V.

Protokół kontroli sanitarnej otrrymałem(-am) w dniu

Strona 4

z-

12.03.2018

PRZBD§ZKOLE NR

4}400 CIESZYN, ul.Bucewirza i

tel.: 33 852

(Czytelny podpis ośoby odbierajqcej protokól i pteczęćpodniotu)

W trakcie kontroli łvykorzystano/niełvyke+rystłteformularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do
wglądu w siedzibie
WSSE/PSSE w Ciesrynie*

*.

POUCZENIE:

daĘ doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogq zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu

W terminie 7 dni od

faktycznego..
Wyniki kontroli doĘczq warunków skantrolowanego podmiotuw czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na knZdym etapie postępowania ma prawo wglqdu w dokumentację w siedzibie właściwejstacji sanitarnoepidemiologicznej.

*

w

przypadku odpowiedzi negaĘwnej naleźy wpisać ,,nie doĘczy"

** niewłąściweskreślić

