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PROTOKOI, KONTROLI SAh{ITARNEJ

tn i.&..n zr s/NS/HzziPU/20
(miejscowo!6 i data)

Przeprowadzonej przez vpowaLnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Paristwowego Wojew6dzkiego/

Pg-wiatowego/Granicznego.) Inspektora Sanitalnego w Rybniku

}t :r*41. il$i.fl \, . I{r*xt{ . *$-j}'F.bt'{ i#Cit l fS l ,P\. . . .

I
}"rl|..,...,,..,,

(indg i ncr:ruisko, )^lanot+isle shtibov,e, nr upov azniey't do czynncsici lontroLnych)
Kontrolg przeprowadzono na podstarvie art. 4 i alt. 25 ustawy z dnia 14 nrarczl 1985 r.
o Pafistrvowej Inspekoj i San itarnej (tekst.iednolity Dz. Ll . z 2019 poz. 59)' ', w zrvi4zku z- afi. 67 $ I olaz art. 68 $ I i $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca I 960 r.
-liodekspostqpowaniaadrnirristracy.jnego(tekstjednolityDz. l.J. z2018poz.2096zpo2n.an.)').
Spos6b plzeprowadzania l<ontroli okredla Procedura urzgdowej liontroli zylvno3ci oraz rnaterial6r'v i wyrob6w przezrraczonych do kontaktu z ZywnoSci4
PKlBZl}l okre3lona w z.arzzldzeniu nrz) 104117 Cto*,nego lnspel<tora Sanitalnego z dnia 08.05.2017 w sprawie procedury przcprolvadzania urzgclorve.l
kontroli Zyrvno$ci oraz nrateriat6w i wyrobtiw przeznaczonych do konlaklu z Zywnodciil wraz ze zntian4 zawart4 w zan4dzerir: nr 2t)ll19 Gl6wnego
lnspektora Sanitamego z dnia l3 grudnia 2019r. zrnieniajqoyrn zarz4tlzenie w sprarvie procedury urzgdowej kontroli ZywnoSci oraz nraterialirw i ',vyrob6r.v
przeznaczonych do kontal<tu z ZywnoSciiy.

(@*) oraznapodstawie
art.9ust.4rozporzqdzeniaParlamentuEurope.jskiegoiRady(UE)20lT1625zdnial5rnarctr20lTr.wsprawiekontroliurzgdorvychiinnychozynno$ci
urzgdowych przeprowadzanych w celu zape'"vrrienia stosor.vania prawa zywno3cro,'vego i paszowego oraz zasad dotycz4cyoh zdlowia i doblostanu
zwierzql, zdrowia roSlin i Srodk6w ochrony roSlin, zrnienia.jEce rozpttzqdzenia Parlamentu Europe.jskiego i lfady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 39612005,
(WE) nL 1069/2001). (WE) nr ll07/2009, (Llll) nr I15112012,(l)E) nr 652120t4,(UE)20161429 i (LlE) 201612031"roz.porz?dzenia Rady (WE) nr l/2005 i
(WE) nr 109912009 oraz dyrcktyrvy Rady 9Bl5tt/WE, 19991741W8..2007/43lWE,2008/llg/WE i 2008/120/WE, oraz uchylalqce rozporz4dzcnia
Parlamentu Europejskiego i ltady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr &8212004, dyrektywy ILady 89/608/EWG, 89/662/BWC, 90/425lEWc. 91/496/EWG,
96123/W8.96/93/WE i 97178/WE oraz decyzjg Rady 921438i EWG (rozporzildzenie rv sprawie kontloli urzgdowych) (Dz. ULz, [, 95 z 07.04.2017, str. 1) ,
trie dokonano zawiadonrienia o z.aniarze wszczgcia kontroli.

Informacj e o 96 lne doty cz4c e kontrol owane go zakladu.

(adres)

Nrp fikt- 'idt h'-: {{5 ftu6cn9, 3q; rqg &FT

TEL. FAX E-MAIL

fiffi"q'::i:ii::::: :::::::1:::' 
f*o*-ry M tu* t:in:*l{i's,{ e: *ru.1* t

(podat nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierui4cy zakladernl

:MMLA fi#J.{tk$,...ilS:4,txi:p$:e$
| (imig i ncsyyi.sko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakladu:

-. --;X5*iu*-er#i*L-d$. , ry f.t, x3*?x4
' (imig i nanuisko, stan.owisko)

v?yte
..*'...or..r..'l

lj.-.u.f,..:31

" Kazdorazowo nalezy wskazai obowi4arjqcy publikator ustawy.

l)Ka2domzowo naleiy rvskazai obowi4zuj4ce zarzqdzenie Gl6rvnego hspektora Sanitarnego okreslai4ce t9 procedurg rvraz zjexo zmiananri



II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter dzialalnoici zakladu,
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II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidlowoSci z podaniern przepis6w prawnych, kt6re naruszono.

: .1.;:,
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III. Ustalenia pokontrolne

l. Za stwierdzone nieprawidlowoSci wymienione w pkt

ukarano
( i m i g, n azut is ko, s tan ot v is ko)

grzywnqw drodze mandatu karnego :................. w wysokoSci........,1".,................21
(nr mandatu karnego)

' (podstawa prowna)
upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..............:::............... nr.....11.
(potrrzednimv'ysluchrlniuosob)lodpoylierlria|nejzadrlnewyk76g2g4ie/iaoraz
odmowy przyjgcia grzynry lt droclze nandatu karnegct i o skutkach praultych takiej odnoy1y)

2. Zgodnie z art. I0 Kodeksu postQpowania administracyinego na wniosek strony" ustalono terminy
usuniEcia nieprawidlowoSci sanitarno-technicznych:

*1., ^a *iN.iiL. i,t] i vL4 Y

3. W ksi42ce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doru2ne zalecenia dotyczqce usunigcia biez4cych
uchybieri wymienionych w pkt ............

o usnnigciu stwierdzonych nieprawidlowoSci kierownik zakLadu jest obowiqzany zawiadomid
wiaSciwego pafstwowego inspektora sanitarnego nie p62:niei niz w ci4gu 3 dni od daty wyznaczonego
terminu.

4. Uwagi 1 zastrzehenia kierou,ryrika/przed stawiciela zakladu*).
Pan (i) wnosi /q$g;osi.) uwag i zastrze4eh do stwierdzonego stanr.r faktycznego:

hJ'L I ru.,'35; #r ,p 6
5. Uwagi osoby kontroluj4cej...............

Pozostawiono klauzulg infbrmacyjn4 dotyczqcq przelwarzania danych osobowych do protokolu
kontroli.

4& o iN"d".lf
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Poprawki i

......''J#k

uzupeinienia do protokolu:

(podat: nr strony protokolu, zalqcznika, okreilenia lub wyrazy blgdne i te, ktdre je zdst?pujq)

po d p i s ko n t r olr tw a n egtt)

- h- ,h\Y ir{zYmo1, flit '}i;;;;;;;;:,,;;i;:;;; :

IV. Potwierdzenie odbioru protokolu

(po dp is os o by k ontro lqj qcej)

Protok6i kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach)...............,*f..r.-P.d.,..J#-.{.*

otrzymalem (-am) w dniu .....#. #.d....ff*4,p...

funna CthetaQ (
(imig { nazwisktt oraz podpis oclbicrai/

WlaSciciel/osoba upowaZr-riona w terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokolu moZe
zgiosid zastrzehema do ustalef stanu faktycznego.

Wyniki kontroli doty cz4 wyl4cznie skontrolowanego zakladu.
Niniejszy protokol nie mo2e byc bez zgody Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Rybniku powielany inaczejjak tylko w calo$ci.

Protok6l sprawdzono pod
nie zatwierdzono*) wvniki
sanitarnego:

wzglEdem formalnym po dokonaniu
kontroli na egzemplarzn protokolu

czynnoSci kontrolnych i zatwierdzonol
wlaSciwego panstwowego inspektora

(data, podpis kierownika kom6rki orgauizacyjnej/
kierown ika technicznego I zastqpcy)

*\ 
zaznaczytwlaSciwe--) 
skre51i6 w przypadku podrniot6w, kt6rych nie dotycz4 przepisy Prawa przedsigbiorc6w
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ARKUSZ OCENY ZAKL ADU PRODUKCJI/OBROTU ZYwNoS CtAt ZYWIENIA
ZBIOROWE G O/MATERIAI, 6W I WYROB6w pRzn zN ACZoNYCH Do KoNTAKTU

r. TNFORMACIE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO ZAKT,ADU NA
PODSTAWIB ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyt w odpowiedniej kolumnie tabeli.

Zakres kontroli

OCE YA ZAG IOZENIA UWAGI

(wpisad ND kiedy nie
dotycry)

Niskie

(N)

Sredni
e(s)

Wysokie

(w)

I Stan techniczno-sanitarnv zakladu 0 t1 aa

Uk{ad i rozplanowanie pomieszczeri zakladu -
funkcjonalnoSd, krzyzowanie sig dr6g, przeslrzeh rcbocza
zal<ladu, zaplecze sanitarne pracownik6w maj4cych kontakt
z ZywnoSci4.

0

X

2 4

z

a
J

Stan techliczny pomieszczeri zakladu: podlogi, Sciany,
sufity i zamocowane w g6rze elementy, okna i inne otwoly,
drzwi, oSwietlenie pomi eszczerl produkcyjnych 

"sprzeda2owych
i magazynowych.

0

.)L

2 4

Powierzchnie stykaj4ce sig z ZywnoSciq. Maszyny,
urzqdzenia, sprzgt wykorzystywane w procesie
produkcji/sprzeda?y.

0

F

2 4

4 Instalacja wodna i kanalizacja zakladu. Systemy
wentylacyjne.

0
_,lt

z 4

5 Zabezpieczenie zakladu przed szkodnikami i ich zwalczanie. 0K I 2

6 Gospodarka odpadami - przechowywanie i usuwanie
odpad6w.

0q I 2

7 Zabezpieczenie przed dostgpem os6b postrorurych. 0&" 2

II

L*-*-

Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaiy 0 l6 42

CzystoSd pomieszczef zakJadt, w fym Srodk6w transportu.
Procesy czyszczenia, mycia, dezpfekcji w calym procesie
technologicznym (w lym urz4dzeh, sprzgtu, naczyh). JakoSi
wody wykorzystywanej w zakJ,adzie.

0

h
8 l6

2 Warunki magazynowania, pakowania, transporlu i
sprzedairy, w tym zachowanie tarlcucha chiodniczego.

opr 5 ll

)) zaznaczyt tvlaiciwe
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J Higiena osobista pracownik6w, stan zdrowia os6b maj4cych
kontakt zZywnoici4.

0tt
sr

J 15

m Zarz4dzanie zakladem, kontrola wewngtrzna i systemy
zarzqdzania bezpieczefl stwem 2ywno5ci

0 28 56

Zaanga2owanie kierownictwa i przygotowanie
merytoryczne pracownik6w (kwalifikacje zatrudnionych
pracownik6w).

0

*"
2 A

2 WiarygodnoSc przedsigbiorcy, w tym prawidlowo3i
i terminowoSt realizacji nakaz6w ujgtych w decyzjach
wla$ciwych organ6w PIS i gotowo66 do wsp6tpracy.

0

k
I 2

a
-l Prawidlowofi procedur i ich realizacji (GHP, GMP,

HACCP).
0k 9 I7

4 Dzialania koryguj4ce przy stwierdzonych niezgodno$ciach. 0A

5 Sledzenie produktu (Traceability). 04 5

-4

l0

8--6 Konfiola surowc6w, p6tprodukt6w i wyrob6w gotowych
przez producenta, w tym badania wlaScicielskie.

OK

7 Znakowanie. nn, 4 8

IVl Profil dzialalnoSci - producenci- zgodnie zkategoryzacjq
zaklad6w

0 t{ 50

tv2 Profil dzialalnoSci - pozostala dzialalnoSd- zgodniez
kategoryzacjq zaklad6w

0 8 t6 u.f

v Powiadomienie RASFF/AAC 0x-. tq 50

Suma punkt6w lb
Suma punkt6w og6lem

Kategoria ryzyka Niskie

(N)

Srednie

(s)

Wysokie

(w)

Ryzyko dla ocenianego zakladu ;h-

KRYTERIA OCENY:
Ryzyko wysokie
Ryzyko Srednie

Rvzvko niskie

powyzei 49 pkt
powyZej 15 do 49 pkt
nie wigcej niz 15 pkt

rr. STWIERDZON E NTEPRAWIDLOWOSq ZOSTA{,Y UJDTg.W PROTOKOLE KONTROLT
SANITARNEJNR ....::. ..2 DNIA

(podpis osoby kontroluj

tJ /a{ i
Yoqnn* Gb\echri
ft odpis kontrolowanego)


