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PROTOKÓŁ KONTROLI Nr45/1211/NS-HDM/2022

Koszęcin  08.07.2022  r.
(miejscowość  idała)

przeprowadzonej przez as)'qtpnta na st. pracy  ds. Higieny  Dzieci  i Adłodzieży,ttpoważrńerńe  nrKO.57.20.2022

(imięinazwisko,  komórka organizacy)na. nrupowaznienia  do wykonywania czynnościkoMrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Pańshvowego  Powiatowego  InspeJctora Sanżtarnego  w Lublińcu.(nazwa organu Pańshsowej  Inspekcfr Sanitamej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. "l i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PaństwowejInspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 poz.195 z późn. zm. ) w związku z art. art. 67 F3 I oraz art. 68 S3 1 i fffi 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz.735 z późn.zm.).

l. INFORMACJE  DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO  PODMIOTU

"I. Podmiot  kontrolowany

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, td. Zamkowa  3, 42-286  Koszęcin  tel.48 34 310 64 I.'e-mail: źnfo@zespolslask.pl
(perna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/mdzaj pmwadzonej  dzrałalności)

2. Informacja dotycząca  kontrolowanego obiektu
Zespół  Pieśni  i Tańca,,  Śląsk"  im. S. Hadyny, ul. Zamkowa  3, 42-286  Koszęcin

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Zespół Pźeśrń i Tańca "Śląsk" im. Starńsła'yva Hadyny, ul. Zamkowa  3, 42-286  Koszęcźn tel.48 34 310 641  5

rmięina'-ivisko / pełna na=sva / inwestor/organ :ało0cielsMv  prypadku sprfdh cysvilnej svymrenić ws=ystkrch svspólnikósv )nie  dotyczy
(adres :amies:kania / adres sied=zbyi'w prrypadhr spó&r r:y«vrlnej adresy :amies:kania wsystkich svspólrńkósv / tełefon /faks )

4. NIP/REGON/PKD-  5750008327/000663798/niedotyczy

5. Osoba  kierująca  podmiotem  kontrolowanym:
Pan  Zbigrńew  Cierniak-  dyrektor

(imięrnazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu  Pani  Jkierownik  wypoczynku (imię inazwishoistanowishoiaane upowatnia;ącegoioata wHania upowatnrenrainr)
7. Inne osoby  w obecności,  których  przeprowadzono  kontrolę"'  nie  dotyczy(irnięinaxvisko,  esventualnre adres):

lI. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  KONTROLI

y. Data  i godzina  rozpoczęcia  kontroli:  08.07.2022  r. godz.  9.15

2. Data otrzymania przez  kontrolowanego zawiadomienia  o kontroli"  nie dotyczy
3. Przyczyna  odstąpienia  od zawiadomienia:  nie dotyczy

4. Data i godzina  zakończenia  kontroli:  08.07.2022  r. godz.  11.  15
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5. Czas  kontroli  obszaru,  w którym  stwierdzono  nieprawidłowości"  nie dotyczy

6. Zakres  przer:Jmiotowy kontroli: kontrola  doraźna -,,Ocena  stanu  sanitarnego  placówki  wypoczynku"

7. Wyposażenie  użyte  podczas  kontro(i"  nie dotyczy

(na':sva svyposaźenia/nr identyfikac,vjnv)

8. Podczas  kontroli  wykonano  pomiary,  badania  lub pobrano  próbki  do badań  laboratoryjnych"

-  nr i nazwa  protokołu/ów'  nie dotyczy

9. Podczas  kontroli  wykonano  zapis  dźwięku  i/lub obrazu"  nie dotyczy

10. Korzystano"  z wyników  badań  i pomiarów  - nie dotyczy

11.Dokumenty oceniane  w trakcie kontroli -  Zaświadczenie  o zgłoszeniu  wypoczynku  do Kuratorium  CMwiaty,

karty wypoczynku uczestników, protokół przeglądu  kominiarskiego,  opinia KPSP  w Lublińcu  o spełnieniu

wymagań  przez  teren  wymagań  przeciwpożamwych,,  umowa  na  wyyvóz  odpadów.

'l 2.Wykaz  dokumentów  załączonych  do protokołu  kontroli"  nie dotyczy

13. Podczas  kontroli  wypełniono  formu(arze  kontroli  -  F/HDM/14,'

lll. WYNIKI  KONTROLI

1. Informacje  o kontrolowanym  podmiocie  np.  stan  formalno-prawny/nr  wpisu  do  KRS/inne

informacje  istotne  d(a ustaleń  kontroli:  KRS

Wypoczynek zarejestrowany w internetowej bazie wypoczynku Kuratorium Oświaty pod  nr

137  4/SLA/L-2022-Z.

2.1nformacje istotne dla usta(eń kontroli np.  stwierdzenia dotyczące  stanu  technicznego

podmiotu/obiektu, stanu  sanitarno-higienicznego

Obecny wypocqnek - wypoczynek w formie wyja:dowej  - ko(onia, odbyyva się w terminie 06-

12.D7.2022  r. W wypoczynku  uczestniczy 46 dńewcząt"bv  vńeku od IO do 18 lat. Dokumentacja

zdrowotna  do celów sanitarno-epiderrńologicznych  kadry (I  O osób, yv tym 6 z wykształcerńem

pedagogicznymh). Uczestnicy pońadają  karty źnformacyjne o starxie zdrowia.

Infrastruktura
Uczestnicy  wypoczynku  zahvaterowani  w obiekcie  hotelowym  ze 120 mźejscamź hotelowymi.  Centralne

ogrzewanie  - kotłownia  w oddzielnym  budynku zańlana  jest peletem.  Oświetlenie  elektryczne

ź wentylacja w budynku są spra'yvne - okazano protokół  przeg14du  przewodów  kominowych  dymowych,

spalirrowych  i wentylacyjnych  z dn. 14.D7.2021  r. nr I40/6Cz/2021  (budynek  główny  i Dom  Pracy

Twórczej)  oraz  sprcryvozdanźe z przegląduźpomiaru  skuteczności  wentylacji  rtr  3/2021 z dn. 09.07.2021

r., w których zasvarto źnf, że przewody i skuteczność wentylacfi odpowźadają  przepźsom. Opinia KPSP

w Lubljńcu o spełnieniu wymagań przez teren wymagań  przeciwpożarowych  dnia j9.OT.2022  r.

Warxinki  higieniczno-sanitarne

Uczestnicy wypoczynku  zahvaterowani  są na I i 2 pźętrze  w 20 pokojach  jedno,  óvuosobowych

trzyosobowych  ź4-osobowych  z łańenkami.  Pościel  jest  czysta prana  na mżejscgt. W ramach  wypoczynku

organizowane  są zajęcia  taneczne oraz warsztatowe/żntegracyjne.  Zajęcźa odbyyvają  sźę na Sali  ba(owej

w budynku  głównym,  »v 2 salach baletowych  w Domu  Pracy  Twórczej  oraz w Sali  ba(etowej  w  pmvilonie

im. Elwźry Kamińskiej. Wyposażenie pokofit utrzymane w bardzo dobrym stanie higienicznym  ź

technicznym.

Zaplecze  sanitarne  - łańenJci usytuowane  są w pokojach  zakwaterowania  (umywalka,  mźska ustępowa

ikabina  pryszrńcowa)  oraz toalety  ogólnie  dostęprre na kaMej  kondygnacji  budynku. Środki  do higieny

osołństej  są wyłożone  są w łazienkach  jednorazowe  higierńczne  z ręczrńkamź zestawy oraz  w  ogólnie



dostępn,vch ła:ńenkach (ręczniki papieroyve, papier toaletowy). Bieżąca siaoda ńnma  i  ciepładoprowad":ona  do kaMej  umyyvalki.
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Ciepła woda =asilana jest  z c.o. Armatura  sarńtarna utrzymana jest czystościipełnej  sprasvności.  Środkimyjąco-de:ynfekitjące pizechowywane są w pomieszc:eniu porządkovbym  na parterze  budynku  -rńedostępnym  dla  tL)'tkowników  wypoczynku.
Opieka medyczna - w pobliskim NZOZ (Adam Konina) na podstcrvvie umowyz  drńa  10.06,2022  r,Apteczki - wystarczająco wyposażone w środki do ud:źelanźa I  pomocy przedmedycznej oraz  instrukcjęokreślającą zasady jej  ud:ielarńa. ZachorowarńaŃtra:y  u uczestników war.s:tatów. - rńe występowały.

TTlyżywiente - zorganizowane jest  przez właściciela obiektu - śniadanie, obiad podwieczorek ź kolacja.Zapewniono również stały dostęp do napojów, w tym wody mineralnej. Placówka wpisana  jest  dorejestru  pis  w zakresie  prowadzonego  żyvienia  pod  nrl  71/06/2008  r.
Teren placówki  - jest ogrod:ony, konstrukcja ogrodzenźa jest w dobrym stanie technicznym. Przejściaoraz plctc rekreacyjny są równe i ut'vvard:one kostką brukową. Pojemniki na gromadzenie  stałychodpadów kormmalnych, tj. 2 o poj. 7 m3 - l szt. o poj. PCW2401oraz  3 o poj. 1,I  m3 na segregowaneodpady, umowa z dnia 18.02.2022 r. nr 4/2/2022 odpisana z firmą FCC Lublźniec. Pojemnikiusvtuowane sa z dala od okien pomieszc=eń budynku przebyyvających osób. Teren posesji  utrzymanyjest  w czystościźporządkzt.

Pozostale informacie  - znak zaka:u palenia wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów  jestwysieszony w widocznym miejscu w korytarzu bud. głównego (oznakowarńe słowne graficzne).

3.Nieprawidłowości  stwierdzone  podczas  kontroli  z podaniem  przepisów  prawnych,  którenaruszono":  nie  dotyczy

4. Doraźne  zalecenia,  uwagi  i wnioski"  nie dotyczy

IV.UWAGI  IZASTRZEŻENIA  OSÓB UCZESTNICZĄCYCH  W KONTROLI
1. Omówiono  wyniki kontroli, dokonano/   wpisu do książki kontroli/dzicnnika  budowy"

2. nie wniesiono"  uwag i zastrzeżeń  do opisanego  w protokole stanu faktycznego

3. Poprawk! i uzupełnienia dO prOtOkOłu - /nie naniesiono (por:tat. numer strony protokołu, okretrenia rub wyrazy  blędneffe, ktr5re je zastępują

4. Za stwierdzone  nieprawidłowości  wymienione  w protokole w części lll pkt 3 lit. nie nałoźono/"grZ)/WnęWdrOdZemandałLIkarneg0na-------(imi(ifnazwisko/stariowfsko)WW'}SOkOśC!--------
 stownie-(nrmanaaru«arnego)-(podstawa  prawna

5. Upoważnienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr --------- z dnia ----------wydane przez  ---
- (nazwa organu Państwowej Inspekcfr Samtamej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystata/nic

7. Dane  OSOb'} odmaw!ającej  przyjęcia  mandatu  - nje  dOt']C2:'y' (rmręinazwisko/adres)

8. Protokói  został  sporządzony  w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach

9. Z treścią  protokołu  kontroli zapoznano  sią/nic  zapoznano  sią "

10. W przypadku odmowy podpisania  protokolu należy wpisać powód odmowy  podpisania  protokołu- nie dotyczy

FI PT DI rrial  I i  iln  Il  In "lln'tl
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(czytelny  podprs  osób  obecnych  podczas  kontrolVpieczęć  imienna/pieczęć  podmio[u)

Asystent

r
czytelny  podpis  kontmlującego  (-ych/  preczęcje  imienne)

V. POTWIERDZENIE  ODBIORU  PROTOKOŁU ZASTĘPC.-ł  DYREKTORA

Protokół  kontroli  sanitarnej  otrzymałem(-am)  w dniu  08.07.2022  r. ,/Z,

To  s=.Jarriko  saki

Z ,pÓł Pi=jni i laac.r,,i'»iąsk"

42-2'8'6aKSO'aSZ'Ę'sC'ałN','au!.HZdam" 'k'o"w' a 3

r74 g4,,,%f(,::1,jĘ,Fax 34 3i0 64 16
Ir)S OOaqaizqp

(czytelny  podprs  osoby  odbierającej  pro[oMł  i pieczęć  podmiołu)

W  trakcie  kontroti  wykorzystano/nia  wyk.orzystano  formularze  kontroli"  zgodnie  z pkt  11.13, do

wglądu  w  siedzibie/PSSE  w Lubfińcu".

POUCZENIE:  W  terrninie  7 dni  od  daty  doręczenia  niniejszego  protokołu  kontmli  mogą  zostać  zgłoszone

zastrzeźenia  do ustaleń  stanu  faktycznego.

Wyniki  kontroli  dotyczą  warunków  skontrojowanego  podmiotu  w czasieimiejscu  trwania  kontroli.

Strona  na kaźdym  etapie  postępowania  ma prawo  wglądu  w dokumentację  w siedzibie  właściwej  stacji

sanitamo-epidemiologicznej.

'  w przypadku  odpowredzr  negatywnej  na{eży wpisać,,nie  dotyczy"

"  niewłaściwe  skreślrć

"  "-  włajcnve :akreślić


