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Miejski Zespot Szkot Nr 1 w Krosnie

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

WPfcYN^fcO

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego 12
tel/fax:(01 3)43-21 9-42
Piecz^c pai^lfMJi'^gc^agf^^AISsanitarnego

n

dnia

-11-

2017

PROTOKOL

K O N Tinterwencyjnej)*'
ROLI SANlf A
(tcmatycznej,
ORYGINAL

' KOPIA*)

NrPSZ.444.40.622.2017

Krosno, dnia 24.10.2017r.
(Miejscowosc i data)

kontrola

sanitarno

zgodnosci jadlospisow
rozporzadzenia

zdnia

-

porz^dkowa
opracowanych

26lipca
-

Przeprowadzonej

w placowce

kuchennych

oraz

z wymaganiami

2016r. (Dz.U.z2016r.,poz
(rodzaj kontroli, zakres itp.)

przez upowaznionego

Elzbieta

Anton

ocena

Zalqcznika

II

1154)
•"

•

(-ycli) przedstawiciela (-i) Panstwowego

Inspektora Sanitarnego w Krosnie ml. asystent
Pelczar - Kierownik

pomieszczen

Powiatowego

Z up nr. 25, mgr. Int.

Grzegorz

Sel<cji HZ i Zz up nr.86

(imi^ i nazwisko, stanowisko siuzbowe, nr upowaznien do cz}>nnosci kontrolnych)
Kontrol? przeprowadzono na podslawie art. art. 4 i art. 25 iistawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistvvowej Inspekcji Sanitaniej (Dz. U. z 2015 r.. poz. 1412
z pozn.zm.), w zwi^ku z art, art. 67 tj 1 oraz art. 68 S 1 i § 2 ustavvy z dnia 14 czcrwca i960 r. Kodeks post(;powania administracyjnego (Dz. U. z 2016
r., poz. 23 z pozn. zm.).
Sposob przeprowadzania kontroli okresla Procedura urzcjdowej kontroli zywnosci oraz materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktii z zywnosci^
PK/BZ/01 okreslona w zarzijdzeniu nr 104/17 Glovvnego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2017 r. w spravvie procediiry przeprowadzania urzedowcj
kontroli zywnosci oraz materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnosciq.
Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1829 z pozn. zm.)"'
oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. vv sprawie kontroli
urz^dowycli przcprovvadzanycli w celu sprawdzenia zgodnosci z prawem paszowym i zywnosciovvym oraz regulami dotycz^cymi zdrowia zvvierz^t i
dobrostanu zwierz^t (Dz. Urz. U E L 165 z 30.04.2004, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie vvydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z pozn. zm.) nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszcz?cia kontroli.

I. Zakhid

Przedszkole Miejskie Nr 2, 38-400 Krosno, ul. Mirandoli Pika 3
(pelna nazv,'a, adres)

Miejski Zespol Szkot Nr 1, 38-400 Krosno, ul. Magurow 1
(kierujqcy zakladem - imii^ i nazwisko, stanowisko)

NIP 6842406272
(informacje dodatkowe o zakladzie)

P. Lucyna Zielonka - intendent
(przedstawiciel zakladu uczestniczqcy podczas kontroli - imi^ i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywolane przez strony na swiadka dokonanych czynnosci kontrolnych)
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II. Przeprowadzenie kontroli
1. Opis stanu fai<tycznego oraz uchybien / nieprawidtowosci*'.
Dokonano kontroli biez^cego stanu sanitarno -

porz^dkowego wszystkich

pomieszczen

kuchennych oraz oceny zgodnosci jadlospisow opracowanych w placowce z wymaganiami
Zalqcznika II rozporzadzenia z dnia 26 lipca 2016r. ( Dz. U. z 2016r., poz. 1154) w sprawie
wymagah jakie muszq spelniac srodki spozywcze stosowane w ramach zywienia zbiorowego
dzieci za okres od 02.10.2017r.do 06.10.2017r. Jadlospisy opracowywane sq tygodniowo,
wywieszane

do ogolnej

informacji

dia dzieci

i rodzicow.

Rowniez

umieszczona

jest

prawidlowo, wyczerpujqca informacja na temat obecnych w produkowanej i serwowanej
zywnosci skladnikow

lub innych substancji

mogqcych

powodowac

alergie lub reakcje

nietolerancji.
Aktualnie do przedszkola uczqszcza 134 dzieci, w tym jeden oddzial ( 16 dzieci) miesci si^ w
Miejskim Zespoie Szkol Nr 1 w Krosnie przy ul. Magurow 1. Do grupy ziobkowej zapisanych
jest 27 dzieci w przedziale wiekowym od 1 do 3 lat.
Stawka zywieniowa wynosi 6.00 zl dIa grupy ziobkowej i dIa dzieci przedszkolnych.
Odnotowano pojedyncze przypadki dzieci z dietq bez laktozy ( 1 dziecko), owoce cytrusowe,
miod. W obiekcie przechowuje siQ probki pokarmowe prawidlowo opisane.
Piacowka zaopatruje si^ w jajka z hurtowni FRUTEX w Krosnie przy ul. Czajkowskiego z
Gospodarstwa Rolnego Miroslaw Boruch , ul. Przedmiescie 20, 33-131 L^g Tarnowski. Jaja z
kodem 3-PL 12161309 - faktura zakupu z dnia 24.10.2017r. Nr: 23640/17/02258. Oprocz jaj
zakupywane sq rowniez swieze warzywa i owoce.

> 7^

Pieczywo - Piekarnia „JANEK" w Krosnie przy ul. Wyszyhskiego.
Mrozonki z hurtowni J A W I T " ( ryby, warzywa mrozone, konserwy rybne, itp.).
Artykuly nabialowe w hurtowni „MLEKOWITA" w Krosnie przy ul. Czajkowskiego.
Mi^so i w^dliny w hurtowni DOMICELLA w Krosnie przy ul. Skladowej.
Wszystkie procesy technologiczne zwiqzane z produkcjq posilkow prowadzone sq zgodnie z
opracowanymi procedurami w ramach systemu HACCP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
Rejestry z monitoringu punktow krytycznych i kontrolnych prowadzone sq na biezqco 1
systematycznie.
Zatrudniony personel pracuje w prawidlowej odziezy ochronnej. Dokumentacja zdrowotna
aktualna. Na wyposazeniu znajdujq si^ rowniez r^kawiczki jednorazowego uzytku uzywane
przy produkcji posilkow np.: przy sporzqdzaniu surowek, przy obrobce mi^sa drobiowego itp.
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2. Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli stanowi^ naruszenie nast^puj^cych przepisow
prawa: nie stwierdzono naruszenia przepisow prawa
3. Wyposazenie uzyte podczas kontroli:

;•

nie stosowano wyposazenia
III. Informacje dodatkowe
1. Za stwierdzone nieprawidlowosci ukarano:

nie ukarano
(imif, nazwisko, stanowisko)

grzywny w drodze mandatu karnego —

w wysokosci —

zl

(nr mandatu karnego)

w oparciu o —
( podstawa prawna)

upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego
zdnia—

nr —

(po uprzednim wysluchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzglt^dniajqc
informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyj^cia grzywny w drodze mandatu
karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)
2. Zal^czone dokumenty

,

3. Inne informacje dotycz^ce ustaleiVuzgodnieri'*

brak
Protokol niniejszy na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Post^powania
Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) jest / nie jest* jednoczesnie
zawiadomieniem o wszcz^ciu post^powania w administracji.
4. W ksi^zce kontroli dokonano wpisu oraz wydano dorazne zalecenia dotyczqce usuni^cia uchybien,
okresionych w pkt: nie d o k o n a n o wpisu
O usuni^ciu stwierdzonych nieprawidlowosci kierownik zakladu jest obowi^zany zawiadomic
wlasciwego paiistwowego inspektora sanitarnego nie pozniej niz w ci^gu 3 dni od daty wyznaczonego
terminu.
5. Uwagi i zastrzezenia kierownika/przedstawiciela zakladu
Pan (i) wnosi/nie wnosi'' uwag i zastrzezeii do stwierdzonego stanu faktycznego

brak
6. Uwagi osoby kontroluj^cej brak
7. Czas trwania kontroli: od 12:10 do 14:30 .

F/PK/BZ/01/03
Data wydania; 2017-05-08
Strona 4/4

Protokol niniejszy wraz z zal^cznikami zostal sporz^dzony w 2 jednobrzmi^cych egzemplarzach dla
kazdej ze stron, a nastepnie po odczytaniu i omowieniu go zostat podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy dokonac odpowiedniej adnotacji.
Nie odmowiono podpisania protokotu
8. Poprawki i uzupetnienia do protokotu: brak
nie dokonano poprawek i uzupetnien
(podac numer strony protokotu, zalqcznika, okreslenia lub wyrazy bl^dne i te, ktore je zast^pujq)

( podpis i piecz^c kontrolowanego)
!>.liejski Z e s p o l S z k 6 l N r
w KROSNIE

i.jN.IE.llf.D.E.N..T.
(podpisy swiaakow)

(podpisy osob kontrolujqcych)

P r z e d s z k o l e Miejskie N r 2
o'

im. Krota Maciusia Pierwszego
Mir.>,ndoli Pika 3, 38-409 Krosno

•^el. /013/4321601

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU
Protokot kontroli przeprowadzonej w dniu (-acta) 24.10.2017r.
otrzymalem (-am) w dniu 24.10.2017r.

Miejski'^go Z«S^oira ^' M Nr 1
mgrElibMatrybus

(podpis i piecz^c odbierajqcego protokol)

Wlasciciel/osoba upowazniona w terminie 7 dni od daty dor^czenia niniejszego protokotu moze
zgtosic zastrzezenia do ustalen stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotycz^ wyt^cznie skontrolowanego zakladu.
Niniejszy protokol nie moze bye bez zgody Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Krosnie powielany inaczej jak tylko w catosci.

Protokot sprawdzono pod wzgl^dem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono /
nie zatwierdzono*' wyniki kontroli na egzemplarzu protokotu wlasciwego paiistwowego inspektora
sanitarnego:

(data, podpis kierownika komorki organizacyjnej /
kierownika technicznego/zast^pcy)
zaznaczyc wlasciwe
skreslic w przypadku podmiotow, ktorych nie dotycza przepisy o swobodzie dziatalnosci gospodarczej
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