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PROTOKOI, KONTROL
*W7.2012r.

Nr 507/1207/NS/IIK/12

(Miejscott,olt i dala)

przeprowadzonejprzez Olgq Poloczek- asystentNS/HK, nr up. SSP/OI3 I/40/12 ..
(imiq i nazwisko, stanowisko slu2botue,nr upowainienia do vykoryry)ania c:ynnoici kontrolnych)

pracownika (-ow) upowaznionego(5eh) przez PafrstwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach
KontrolE przeprowadzonona podstawie art. I i art. 25 ust. I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej lnspekcji
Sanitarnej(tj. Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z p62n. zm.), w zwiqzku art. 61 $l oraz art. 68 $1 i $2 ustawy z dnia
14 czerwca1960r. Kodeks postgpowaniaadministracyjnego(tj. Dz.U. 22000r. nr 98, poz. 1071 zp62n, zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO ZAKN,ADU/ OBIEKTU
I.l.

Zaklad/o

b iekt kontro low arr!'. (petna nazwa, adres,teIefon,faks) :

Boisko sportowe
ul. Sikorskiego 79
44-l20 Pyskowice
I.2. WlaSciciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganiewymagari:
Miejski Oirodek Kultury i Sportu w Pyskowicach
(imiq i natlisko / pelna na:wa / int,estor/organ :alo2ycielski/w pr:ypadku spdlki cylilnej v,ymienit ws:ystkich t'spdlnikdv )

27
44-120Pyskowice,ul. Kard. StefanaWyszyftskiego
nr tel./fax32/ 233-25-34
(adres:amieszknnia / adres sied:iby /u, prVpadku spdlki cywilnej adresy:amies:kaniaws;ystkich wspdlnik1tt / telefon ,/Jaks)

r.3.NrP

969-00-43-485

I.4. Kierujqcy zakladem/obiektem

REGON

000285988

kontrolowanym:

PESEL

i natrisko,
stanov,isko)
ftntiq

Henryk Sibielak - dyrektor MOK\S w Pyskowicach

I.5. Przedstawiciel zal<ladu/obiektuw obecnoSci,kt6regoprzeprowadzonokontrolg* (imiqircanito.snard<t)
Barbara Marek - specjalista ds. qdministracyjnych MOKiS w Pyskowicach
adres).
i natuisko,
etrentualnie
I.6. Inne osoby w obecnoSci,kt6rych przeprowadzonokontrolq*1imiq
Boguslaw Matwiejczuk - kierownik ds. sportu MOK\S w Pyskowicach

II. INFORMACJE DOTYCZ,{CE KONTROLI
fl
II.1. Data i godzina rozpoczQciakontroli: 20.07.2012r.,godz.t0
11.2.Zakres przedmiotowy kontroli:kontrola planowona kompleksowastanu sqnitarnegoboiska

I 3.I 0.2008r

Protok6l kontroli w

507/1207/NS/HI{/12

Strona 2 z 4

III. WYNIKI KONTROLI:
ilI.l.

Informacje

o kontrolowanym

zal<ladzielobiekcie

(snnformalno-pra\4lny,
o toc:LLq'nl
nr v,pisudo KRS,inJbrmacie

siQ aktualnie postQpowaniu adnxinistracyjnego-eg:ekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyc:qce ustaleh pokontrolnych
innych kontroli, legalnoit dzialania, inne informacje istotne dla ustaleri kontroli, itp.)l .

1) Boiskiem zarzqdza Miejski Oirodek Kultury i Sportu w Pyskowicach (gminna samorzqdowa
j ednostka organizacyjna).
2) Na terenie obiektu znajdujq siq: boisko do pitki no2nej z miejscami dla kibicciw, male boisko do
rozgrzewekoraz 2-kondygnacyjny budyneksocjalny. Teren ogrodzony.
3) W budynku socjalnym znajdujq siq: szatnie dla zawodnikfw, wQzly sanitarne (wyposazone
w umwalki z doprowadzonq zimnq i cieplq wodq, natryski, toalety), iwietlica, pok6j trenera,
pomieszczeniegospodarcze oraz wydzielonepomieszczeniedla gospodarza obiektu.
4) Wg oiwiadczenia strony w sanitariatach prowadzono jest dezynfekcjapomieszczehi urzqdzefi
(stosowanySrodek- Domestos).
5) Zapewnionesq Srodki higieny, tj.: mydto w plynie i papier toaletowy.
6) Odpady komunalne gromadzone sqw zamykanymkontenerze.Strona zawarla umowq na odbi1r
odpaddw z firmq MPGK sp. z o.o. z siedzibq w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3. !
Wg oiwiadczenia strony w trakcie trwania rozgryvek pilkarskich na terenie obiektu ustawiane
sqdodatkowepojemniki na odpady.
7) Obiekt utrzymony w dobrym stanie sanitarno-porzqdkowymi sanitarno-technicznym.
8) ApteczkaI pomocy medycznejjest zapewniona.
9) W obiekcie umieszczonoinformacjq o zakaziepalenia tytoniu.
Wypelniono formularz nr ZF/PI{/HI{/01/01/19, kt6ry sluZy do u2ytku wewnQtrznego PIS i jest
udostqpnionystronie do wglqdu w PSSEw Gliwicach.

III.2. Wyposa2enieuZyte podczas kontroli*:
..nie dotyczy

III.3. Podczaskontroli do badaf laboratoryjnych pobrano pr6bki - nr protokolu/6w*
..nie dotyczy

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

III.5. Dokumenty' ocenianew trakcie kontroli:

FIiPT/01wyd.I z dn.13.10.2008r
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NieprawidlowoSci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepis6w prawnych, kt6re
natuszono*:
nie dotyczy

V. Wykaz dokumentSw zal4ezonychdo protokolu*
nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeilenia os6b uczestniczqcychw kontroli.
do opisanegow protokole stanufaktycznego:
Wnoszp/glg;ylqgszg**uwagi i zastrzeZenia

YII. Za sfwierdzone nieprawidlowoSci wymienionew protokolew pkt .. .
nie nalozono/ nalozono**mandatkamy na ....
(imiq i na:r,isko, stanowisko)

..... w wysokoSci

e r t .. . . . .
. . . . . .n ap o d s t a w ia
(podstawa prau,na)

(nr mandatu karnego)

Upowaznieniedo nakladaniagrzywien w drodzemandatukarnegoz dnta

....nr .

Poprawki i uzupelnienia do protokolu - naniesiono/nienaniesiono**
( podat: numer strony protokolu, okreilenia lub u,yraV blqdne i te, kt6re je :astqpujq )

Protok6l zostal sporz4dzony w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach,a nastppnie po odczytaniu
i om6wieniu zostal podpisany/odm6wionopodpisania**.
W przypadku odmowy podpisania protokolu naleiy wpisad pow6d odmowy podpisania
protokolu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w ksi4zcekontroli sanitarneji ksi4zcekontroli**
Wydano/4le wyg!ry** na podstawie art.3I. $1 ustawyo Pafstwowej Inspekcji Sanitarnejdoralne
zalecenia,uwagi i wnioski, kt6re wpisano w ksiqzkg kontroli sanitarnej**

kontroli: 20.07.2012r.,godz. I I
Datai godzinazakoftczenLa

20

Lacznvczaskontroli: 30 min

Ds.ADl,tl|lqnA(\tlYtH
sPioALlsTA

-o.uo.aoffi
"\
(podpis i/lub pieczqt strony
i\iE

ASYSTENT
sEKcrrwyffiyx
ngr (i2. Qlga Polxztk

(podpis os6b obecnychpodc:as kontroli)

wyd.I z dn. 13.10.2008r
Fl/PT/O1

(podpis i /lub piec:qi osoby(osdb)kontrolujqce.lQch)
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protokolu
niniejszego
POUCZENIE: Strona/osoba
upowazniona
w terminie7 dni od datydorgczenia
mo2ezglosii zastrzeieniado ustalef stanufaktycznego.

Wyniki kontroli dotyczqwarunkdw skontrolowanego zakladu/obiektu w czasie i miejscu trwqnia kontroli.
Strona na kaZdymetapiepostqtrtowaniama prcMo wglqdu w dokumentacjqw siedzibie Stacji.

* - w przypa.dku odpowiedzi negaynej
+* - wlaiciwe =alcreSlit

Fl/PT/01wyd.I zdn. 13.10.2008r.

naleiy v)pisat ,,nie dolyczy"

