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PROTOKOL KONTROLI

Nr 509/1207/NS/HMI2 Pyskowi ,  dn.20.07.2012r.

przeprowadzonej przez Olgq Poloczek * asystent NS/HK, nr up. SSP/}13I/40/12
(imiq i nazwisko, stanowisko sluibowe, nr upotua2nienia do wykonyuania cVnnoici kontrolnych)

pracownika (+w) upowaznionego (5eh) przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach

Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. I i art.25 ust. I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Patistwowej Inspekcji
Sani tarnej  ( t j .  Dz.U.  z20l l r .nr212,poz.  1263 zp62n.  zm.) ,  w zwiqzkuar l .67 $ l  oraz ar t .68 $ l  i  52 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adminisffacyjnego (tj. Dz.U. 22000r. nr 98, poz. 1071 zp62n. zm.).

r. INFORMACJE DOTY CZACE KONTROLOWANEGO ZAKN, ADU/ OBIEKTU

l.l. Zaklad/obiekt kontrolowilrr!'. (petna nazwa, adres, telefon, faks):

Dom Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyitskiego 27

44-120 Pyskowice

I.2. WlaSciciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagari:

Miejski Oirodek Kultury i Sportu w Pyskowicach
(intiq i nazwisko / pelna nana / intuestor/organ :alorycielski/w pr:ypadku sp6lki cyuilnej wymieni6 u,szystkich u,spdlnik6v' )

44-120 Pyskowice, ul. Kard. Stefana Wyszyriskiego 27

nr tel. fax (32) 233-25-34, (32) 333-03-48
(adres zamieszkania / adres siedziby /w pr:ypadku sp6lki cytuilnej adresy zamieszkania v,s:ystkich u,spdlnik6tv / te lefon i faks )

r.3. NrP 969-00-43-485 REGON 000285988 PESEL

I.4. Kieruj4cy zakladem/obiektem kontrolowanym: (imiq i nan,isko, stanou,isko)

Henrvk Sibielak * dvrektor MOK\S w Pvskowicach

I.5. Przedstawiciel zakladu/obiektu w obecnoSci, kt6rego przeprowadzono kontrolg* @1qin&vldto;tLnlailio)

Barbara Marek - specjalista ds. administracyjnych MOKiS w Pyskowicach

I.6. Inne osoby w obecnoSci, kt6rych przeprowadzono kontrolE*1imiq i na:wisko. etuentuatnie adres):

..nie dotyczy

rr. TNFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

II.l. Data i godzina rozpoczpcia kontroli: 20.07.2012r., godz. I2 u

11.2. Zakres przedmiotowy kontroli:kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarnego obiektu

/ +, n7, ?fJ1?

(Miejscotuoit i data)
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III. WYNIKI KONTROLI:

[I.1. Informacje o kontrolowanym zakladzie/obiekcie ftbn formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacie o toc:qq]m
siQ aktualnie postQpowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, in/ormacje dotyc4ce ustaleri pokontrolnych

innych kontroli, legalnoit dzialania, inne infotmacie istotne dla ustaleri kontroli, itp.)'..

1) Miejski Oirodek Kultury i Sportu w Pyskowicach jest gminnq samorzqdowq jednostkq

organizacyjnq.
2) Rodzaj pomieszczeri w oirodku:

- sqla widowiskowa,
- salka do nauki gry na instrumentach muzycznych,
- pracownio modelarska,
- pracownia plastyczna (sala nr 5),
- sala baletowa,
- szatnie przy sali baletowei,
- toalety dla odwiedzajqcych,
- pomie s zc zenia b iur ow o - administr acyj ne,
- magazyn,
- komunikacja wewnqtrzna (schody, korytarze, hole).

3) Toalety wyposazone sq w umwalki z doprowadzonq zimna i cieplq wodq, kabiny WC.

W sanitariatach dostqpne sqirodki higieny, tj.: mydlo w plynie, rQczniki jednorazowe i papier

toaletowy. Wg oSwiadczenia strony w sanitariatach prowadzona jest dezynfekcja pomieszczey't

i urzqdzeri (stosowane Srodki myjqco-dezynfekcyjne - m.in. Domeslos).

4) Odpady komunalne gromadzone sq w zamykanych kontenerach. Odpady odbiera firma MPGK

sp. z o.o. z siedzibq w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3. Wprowadzona jest segregacja

odpaddw.
5) Obiekt wyposa2ony jest w wentylaciq grawitacyinq.

6) Otoczenie wok6l obiektu utrzymane w czystoici.

7) W obiekcie umieszczono informaciq o zakazie palenia tytoniu.

Wypelniono formularz nr ZF/PI1HI(/01/01/19, kt6ry slu|y do u|ytku wewnqtrznego PIS i iest

udostqpniony stronie do wglqdu w PSSE w Gliwicach.

III.2. Wyposa2enie uiryte podczas kontroli*:

nie dotvczv

III.3. Podczas kontroti do badar[ laboratoryjnych pobrano pr6bki - nr protokolu/6w*

..nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wynik6w badari i pomiar6w:

nie dotvczv

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
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NieprawidlowoSci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepis6w prawnych, kt6re
naruszono*:

P o dc z as kontr oI i s tw i e r dz ono nas t qpuj qc e ni epr aw i dl ow o ! c i ;

I) Brudne powloki malarskie ician w pomieszczeniach, tj.: pracownia plastyczna (sala nr 51,
sala baletowa, toaleta przy sali baletowej, ciqgi komunikacji wewnetrznej (korytarze, hole,
lciany przy schodach).

2) Brudne i zawilgocone iciany w szatniach przy sali baletowej i w korytarzu prowadzqcym do
omawianych szatni.

3) Uszkndzone (pqkniqte) lustro w sali baletowej.

Powyisze uchybienia stanowiq naruszenie art.22 ust.l ustaw z dnia 5 grudnia 2008r.
o zapobieganiu oraz nvalczaniu zakazeri i chor6b zakainych u ludzi (Dz.U. z 2008r., nr 234,
poz. 1570 z p6in. zm.).

W zwiqzku ze stwierdzonymi nieprawidlowoiciami sanitarno-technicznymi zostanie wydana decyzja
administracyjna.

Ponadto poinformowano stronQ, 2e zostanie wystawione zawiadomienie o wszczqciu postqpowania
administracyjnego oraz o obciqzeniu strony kosztami za przeprowadzenie kontroli wynikowej.

V. Wykaz dokumentfw zal1czonych do protokolu*

..nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrze?,enia os6b uczestnicz4cych w kontroli.
Wnoszp/4le wnoszg** uwagi i zastrzelenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

Yll. Za stwierdzone nieprawidlowoSci wymienione w protokole w pkt ..
nie naloZono / nalozono** mandat karny na ....

(imiq i narwisko. stanowisko)

na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (potlstawa prawna)

upowaznienie do nakladania grzywienw drodze mandatu karnego z dnia

Poprawki i uzupelnienia do protokolu - naniesiono/nlg_uArueglono**

( podat: numer strony protokolu, okreilenia lub wyrazy blqdne i te, kt6re je zastQpujq )

Protok6l zostal sporz4dzony w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, a nastppnie po odcrytaniu
i om6wieniu zostal podpisanv/odm6wiono podpisania**.
W prrypadku odmowy podpisania protokolu naleLy wpisa6 powrfd odmowy podpisania
protokolu.

F1/PT/01 wyd. I  2dn.13.10.2008r



1\

> v o n a 4 z 4  \ ' \ + _ -Protok6l kontroli nr 509/1 207/NS/HI(/ I 2

Dokonano/nie dokonano** wpisu w ksiqlce kontroli sanitarnej i ksi4zce kontroli**
Wydano/4lggyglang** na podstawie art.3l. $1 ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej doruine
zalecenia, uwagi i wnioski, kt6re wpisano w ksiqzkE kontroli sanitamej **

Data i godzina zakor[czenia kontroli: 20.07.2012r., godz. 12 3s Lqczny czas kontroli.' 30 min.

ASYSTENT'o"now."ffiw
'rrSr itf. OI1la Poloeck

(podpis osr5b obecnych podczas kontroli) (podpis i /lub pieczqt osoby(osdb)kontrolujqcej (ych)

sPftlAt"tSIA 05. AOM/il6n

mgr Bal6r$Wan

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOT-U PRZEZ STRON4

Protok6l kontroli sanitarnej oftzymalem(-am) w dniu ......./n.,p.( , ndlu

POUCZENIE: Strona/osoba upowaZniona w termirlle 7 dni od daty dorEczenia niniejszego protokolu
moze zglosid zasffzehenia do ustalef stanu faktycznego.

SPEUAIISTA 05. ADMI6n

Wn( " 
lwz

Wyniki kontroli dotyczqwarunk6w skontrolowanego zakla&t/obiektu w czasie i miejscu trwqnia kontroli.
Strona na ka2dym etapie postqtowania ma prawo wglqdu w dokumentacjq w siefuibie Stacji.

* - w przypadlat odpowiedzi negarywnej nalei wpisat ,,nie doty"ty"
** - wlaiciwe zal<reilit
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