
Załącmlkm 3
FlPwBŻ/Or/0l
Strona 1 z ó

P8ństwoĘT Powiatowy Inspektor sanitarny
w Lublinie

20-029 Lublin
uL Uniw€r§ytecka 12

Tel.081 532 97 05

PROTOKOŁ KONTROLI

Nr HZ.6321.8.2020.AM2

SANITARNEJ

Lublin, dnia 25.02.2020r.
(miejsctwość i data)

Przeprowadzonej przgz |Jpowainionego Gych) przedstawiciela (-i) Pństwowego Wojewódzkiego/
Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitamego w Lublinie
Małgorzatę Łętowską - młodszego asysteną numer upowaźnienia do wykonywania czynności
kontrolnych K.0 |22.80.2020 :

Adelę Markiewicz - mtodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania crynności
kontrolnych K.0 122.13.2020.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upowqżnień do czynności kontrohtyĄ

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art.25 ustawy z dńa 14 marca l985r. o Pństwowej
InspekcjiSanitarnej(Dz.|J.z2019t.poz.59)1),wzwipkuzart.67§lorazań.6S§li§2ustaw}
zdńa14 częrwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.IJ. z2020r. poz.256)1).
Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów
i wyrobów przentacznnych do kontaktu z żywnością PKIBŻ/U okeślona w zarządzeńu nP 291/17
Głównego Inspektora Sanitarnego z dńa I3.I2.2019r. zrnieniające zarządzenie w sprawie procedury
PrzeProwadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przsznaczanych
do kontaktu z żywnością.

Na podstawie

ie art. 9 ust. 4 rozporządzeńa Parlamenfu
Europejskiego i Rady (UE) 20171625 z dńa 15 małca 20I7r. w sprawie kontroli urzędowych i innych
crynnoŚci urzędowych przeplowadzanych w celu 7ąpewnienia stosowania prawa {wnościowego
i paszowego oraz zasad dotycących zdrowia i dobrostanu zńevąt, zdrowia roślin i środków ochlony
roślĘ zmieniaj ącego roąorządzsnie Parlamenfu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE)
nr 39612005, (WE) m 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr l15ll20l2, (UE) rrr 652t20l4, (UE)
20161429 i (JE) ż01612031, rozpotządzenia Rady (WE) nr 112005 i. (WE) nr 1099/2009 oraz
dyrekłny Rady 98/58,ĄilE, I999l74lWE, 2007/43lWE, 2008/1l9/WE i 2008II20/WE, oraz
uchylającego rozporządzeńeParlamentu Europejskiego i Rady (WE) m 854/2004|(WE) nr 882lż004,
dyreĘwy Rady 89/608/EWG, 89/ó62€WG, 90/425|EWG, 911496/EWG, 96lż3lWE, 96l93lWE
i 97l78lWE onz decyzję Rńy 92l438lEWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)
(Dz. Utz.L 95 z 0'l .04.2017, str. 1) - nie dokonano zawiadomienia o zarliuze wszczęcia kontroli.

1) Kaźdorazowo na]eż1 wskazać obowiązujący publikator ustawy

2) Kżdorazowo należy wskaz3ć obowiązljące zxządzenie Głównego Inspektora Sanitamego okeślające tę proceduĘ
wraz z jego anianami.
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I. Informacje ogólne dotycące kontrolowanego zakładu.

7. Zakład: Blok Ąrvienia w Szkole Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci
Majdanka, uL Kazimietza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Ltlblin

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dolyczqce iden1fikacji zaWadu)

Podlega: Urząd Gminy Lublin
(.a,^)

NIP 946-182_98-18

TEL.81 744-16-44 FAx - E-MAIL -

Zakład objęty nadzorem na podstawie: ZaWad pod stałyn nądzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(podń nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem:

Pani Ewa Gęca - Dyrektor placówki
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Ptz edstawiciel zakładu:

Pani Ewa Gęca - Dyrektor placówki
Pani Bogumiła Łubianka - Intendent

(imię i nazwisho, stanowislLo)

nie przywołano
(osoĘ przywołane przez strotry na świadka dokonanych cąnności kontrolrryĄ

4. Zakes przedmiotowy kontroli: ocena warunków żywienia dńeci lczęszczających do placówki
oświatowej.

5. Wyposazenie uźye podczas kontfoli zestaw komputerowy znak lW 9-92/3/224.

II. 1. Opis stanu fakĘcznego (charąher dziąłąlności zaHadu, liczba pracowników i inne informacje
. chąralderyzujqcezakład),

W bloku Ęwienia w placóliice oświatowej prowadzona jest działalność w zakresie produkcji
posiłków od surowca na bazie mięsą drobiu, ryb, jaj, warzyw okopowych i nieokopowych,
połproduktów i produktów gotowych.

Obecnie w bloku zywienia produkowanych jest około 500 posiłków obiadowych, a dla dzieci
ucąszczających do oddziałów przedszkolnych również śniadania i podńeczorki. Posiłki wydawane
O regulamych porach rlnia w czasie przerw szkolnych.

Pomieszczenia bloku Ąwienia źokalizowane są na parterze oraz w podpiwniczeniu bud}mku

wolrrosĘącego, murovr'anego. Drogi i dojazdy utwardzone, utfrymane czysto.

Budynek podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Woda ciefa z sieci
miejskiej. W placówce woda badana w roku 2018. Przedłożono do wglądu splawozdanie z baóań

nr 52lWDl44l18lR z dnia 1ż,02.2018r. wystawione ptzez Dziń Laboraloryjny WSSE w Lublinie
ul. Pielęgniarek ó potwierdzające prawidłową jakość mikrobiologiczną. Zgodnie z dokumentacją

HACCP woda badana jest rźrz na 2 lata. Przy punktach wodnych zapewniono dostęp bieĘcej ciepłej

i zimnej wody. Prźf punktach wodnych przsnnczonych do mycia rąk zapewniono higieniczne

warunki do ich mycia poprzez wyposżenie ich w środki do mycia i dezynfekcji Iąk oraz papierowe

ręczniki jednorazowego uĄtku. Środki do mycia i derynfekcji rąk w terminach wa:jności do użycia.
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Nieczystości stałe komunalne usuwane są do zamykanych pojemników wyłożonych wkładami
foliowymi, a następnie do kontenerów zbiorczlch, ustawionych la ze\łnątrz budynku. W trakcie
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie usuwania odpadów. Odpady odbierane są ptzez
firrnę KOM-EKO ul. Wojenna 3 w Lublinie, w ramach zawartej rrmowy nr 1513010116 z dnia
15.12.2016ł. Umowa zawarta na czas nieołxeślony.

Odpady pokonsumpcyjne i poprodukcyjne usuwane są do wydzielonych pojemników,
a następnie usuwane do wydzielonych pojemników ustawionych w wyzurczonym miejscu. Odpady
pokonsumpcyjne odbierane są ptzez UTYLIMED Sp. z o.o. ul. Turystyczna 9, 20-207 Ltńln.
Okazano do wglądu umowę nr 2483 z dnia 05,08.2018r. zawarą z wżĘJ wymienioną firmą. Okazano
równieź Kartę przekazania odpadów nr 7 /45/12 potwierdzającą odbiór odpadów za miesiąc grudzień.

WenĘlacja pomieszczeń grawitacyjna orźLz wspomagana mechanicznie (w kuchni właściwej
zamontowany okap wyciągowy). Okazano do wglądu Protokół Nr 4387 z okaesowej kontroli
przewodów kominowych z dńa 30.12.2019t. ptznz Mistrza Kominiarskiego Mariana Bobrowskiego
z Spółdzielńa Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. W wyniku kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości. Termir następnej kontroli grudzień 2020r. Podczas kontroli nie

stwierdzono śladów świadczących o niewłaściwym działaniu systemu wentylacji.
Pomieszczenia bloku zywienią sprzęt i wyposażenie nie uległo zrnianie od czasu ostatniej

kontroli przeprowadzonej w 2018r., jedynie blok żywienia doposżono w szaĘ chłodniczą
i zamr łżarkę skrzyniową.

Pomieszczenia bloku żywienią sprzęt i wyposżenie mające kontakt z żywnością utrzymane
czysto, w dobrym stanie techniczrrym. Oświetlenie pomieszczeń bloku Ą,rrienia naturalne oraz
sźuczne, zabezpieczone osłonami.

W bloku źry,wienia przy prodŃcji posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych
i stołowych, wydawaniu po§iłków pracuje 5 osób oraz pani intendent. Okazano do wglądu aktrralne

dokumentacje lekarskie do celów sanitamo-epidemiologicznych. Zapelrłriono czysą odzież ochronną
pelsonelu oraz waruŃi do jej przechowywania, z zachowaniem se$egacji. W dniu kontroli personel
pracował w crystej odzieĘ ochronnej.

Monitoring obecności szkodników prowadzony we własnym zakresie olaz przęz
specjalistyczną firmę. Okazano do wglądu Protokół z kontroli vrządzęń monitorujących Nr 2/20
z 04.02.2020r. wystawiony ptzez DeryŃekcją Dezynsekcją DeraĘzacja,,Adam" FPHU Adam Tylec
ul. Tumidaj skie go 2a,20-247 Lublin. Firma nadzoruje obiek1 raz w miesiącu. W dniu kontroli
stwierdzono wyłożone stacje deratyzacyjne. W otworach okiermych otwieranych celem przewietrzania
pomieszczeń bloku żywienia zainsta]owano siatki uniemożiwiające wnikanie szkodników. W dniu
kontroli szkodników oraz śladów ich bytowania nie stwierdzono.

Wydzielono stanowiska robocze mycia i przetwarzania poszczególnych surowców -
stanowiska wykorrystywane zgodnie z ich przęzrtaczeńem,

Jaja wykorzystywane w zakładzie do prodŃcji potraw są myte i dezynfekowane promieniami
UV. Wydzielono §tanowiska mycia i dezynfekcji jaj. Jaja przechowywane w wydzielony urządzsniu
chłodniczym. Okazano do wglądu Handlowy Dokument Identyfikaryjny Nt 3910212020 wystawiony
przez Solid-Eggs Joanna Laskowska, Elizówka 65, 2L-003 Ciecierryn. Weterynaryjny numer
identyfikacyjny umieszczony na skorupce ąoóny z numerem na dokumencie, Jaja w terminie
wa:źności. Prowadzone są zapisy z procesów mycia i dezynfekcji jaj, które okazano do wglądu.

Zapewniono waruŃi do prowadzenia procesów zilęanych z derynfekcją powierzchni

kontaktujących się z żTwnością. Do derynfekcji powierzchni kontakfujących się z zywnością
zapewniono preparaty posiadające aktualne terminy ważności do uźycia.

Zwtot raczyńbrńnych odbywa się przez okienko zwrotne do pomieszczenia zmywalni nacryń
stołowych ze stołówki szkolnej, Naczynia stołowe, z których korzystają dzieci myte są wstępnie
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w zlewozrnywaku, a następnie derynfekowane Ę termiczrie w zn},warrce gasfionomicmej . Czyste
naczyńa stołowe przechowywane są w zamykanej szafie przelotowej. Naczynia kuchenne
i sprzęt produkcyjny ml.ty jest w punkcie wodnym w pomieszczeniu kuchni.

Zwrócono szczególną uw€ę na żódło pozyskiwania §rrrowców, ich jakość, higienę procesu
produkcji. Zapewniono idenĘfikowalność wsrystkich środków spożywczych. Okazano do wglądu
faktury potwierdzające zakup środków spożywczych wystawione przez:

o Almax-DysĘbucja Sp. z o.o. Panieńszczyma, 21-002 Jastków (środki spoĄwcze trwałe
mikrobiologicmie, j aj a);

. PPHU Welman ul. Ży1lr'irałB,23-200 lGaśnik (mrożonki);
o Publimar sj. ul. Związkowa I0,20-148 Lublin (drób);

r SOLIDEZ Sp. z o.o. Turka ul. BŃowa 2, 20-258 Lublin (nabiał);
o Masarnia Ubojnia ZEMAT S.J. ul. Łąkowa 1,21-310 Wohyń (mięso, wędliny)
. Tymwar GrzegorzTymczakElińvka 65, 2I-003 Ciecierzyn (owoce, warzywa)
e Piekamia EMARK S.C. Stara Wieś Pierwsza 68, 23-100 Bychawa (pieczywo)

Maga.rynowane w zakładzię zapasy środków spożywcrych identyfikowalne, opatrzone
etykietami producentów. Zapewniono segregację a§ortymentową przechowywanej żywności, Nie
stwierdzono środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, po upĘwie terminu
prąydatności do spożrycia/daty minimalnej trwałości. Środki sporywcze nietrwale mikrobiologicznie
przechowywane z zachowaniem ciągłości łańcucha chłodniczego, zgodnie z waruŃami
temperanfowymi określonymi przez producentów iywności.

Przedłożono do wglądu zakładową dokumentację w zakresie instrukcji GHP/GMP i systemu
HACCP oraz bieżące zapisy wynikające z opracowanej dokumentacji. Dokumentacja utrzymaną
o crym świadczy stan zastały podczas kontroli.

Pracownicy zostali przeszkoleni z Instnrkcji DobĘ Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej -
szkolenie ptzeprowadzono w 2019r. Okazano do wglądu Protokół z dńa 31.I0.201h. z kontroli
realizacji procedur.

IL 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które ftlruszono.

Nieprawidłowości nie stńerdzono.

Integralną część protokołu stanowią następujące zńączniki: ZńączlltkNr 6 ZF /PktsŻl}l lU l01.
III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stvłietdznne nieprawidłowości wymienione w pkt nd. zał. Załączńknl nd.

fJkarano: w wyniku kontroli nie nałożono mandatu karnego.
(imię, nazw is ko, st anowisko)

grrywną w drodze mandatu kamego nr nd. w wysokości nd.
(nr mandatu karnego)

na podstawie nd.
(podstawa prclna)

upowaźnieńe do nakładania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia nd. nr nd.
(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpoyriedzialnej za dane wykłoczenie/ia orąz uwzględniajqc
informacje o sytuacji materialnej, pouczono o prałie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu
karnego i o skutlrach prawnych takiej odmowy)
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2. Zgodnie z art. I0 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy
usunięcia nieprawidłowości sanitamo-technicznych: nie ustalono

3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano dorźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących
uchybień wymienionych w pkt - okazano ksiązkę kontroli.

o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomió
właściwego państwowego inspektora sanitamego nie pózrriej niź w ciągu 3 dni od daĘ vłyznaczonego
terminu.
4. Uwagi i zasttzeżenia ńerownika/Ez§śl§tawigiglą zakładu"l.
Pan (i) wnosi /ruę_yrns§!-) ulłą i zastrzeżnń do stwierdzonego stanu faktyczrego:
5. Uwagi osoby kontrolującej: nie wniesiono

6. Czas trwania kontroli: od 1 1to 6o 14zo

Protokół niniejszy wraz z zńącnikami został sporądzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla
kńdej ze stroą a następńe, po odczytaniu i omówieniu, został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokofu naleĄ dokonać odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupełnienia do protokofu: brak
(podać: nr strony protokllłu, zclłqczniką określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępujq)

,"r,:,:,#:;-,,,

(podpis osoby kontroĘ qcej )

IV. Potwierdzenie odbioru protokolu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 25.02.2020t.
otrzymałem (-am) w dniu 25.02.2020r.

],,,'lł,l\ l](]LS l'Aili(_a1,.,,,,: irl1 ,
,. .].]z:]i:,ll | :.- ] -: ,rili)/]]
'tl ] 'l]i., ]i]r
'l]',, ] ,_:, ':,."

' 'lj l]ir2 ;tl]

(inię i nazwisko p o Ęis odbier aj qc e go pr ot o koł)

L

WłaścicieVosoba upowaźniona w terminie 7 dni od daĘ doręczenia niniejszego protokofu może
zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu fakĘcznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.
Niniejszy protokół nie może byó bęz zgody Pństwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego
w Lublinie powielany inaczej jak tylko w całości.

,|v,fr.+,.
ł-.tV,',,., ]', , , ,l, ,,
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Protokoł sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatvłierdzono/
nie zatwierdzon6-1 wyniki kontroli na egzempluzu protokofu właściwego państwowego inspektora
sanitamego:

(data, podpis kierorłnika komórki organizacyjnej/
kierownika technicmego/ zaśępc'

') zazrraczyć właściwe
--) 

skreślić w przypadku podmiotów, który ch nie dotyczą przopisy Prawa przedsiębiorców

KII\UZUIó, IMoRMACYJNA

Na podstawie art, 13 !ś. l i 2 tozporządzońa Parlament! Europ€jskiego i Rady (UE) 20161619 zdĄia 27 kwietnia 20ló r. W spmwie ocbmły osób
fizycalych w związlo z pizetlYar:żaniefi danych o§obowych i w spras,i€ srł/obodn§go przepb$u takicł danych oraz uchyl€nia dyreĘ\ły 95/46lWE,
dalej zwanego RoDo. informujemy. że:

l) Admini§traroręm danyoh osobołych jest Paristwowy Powidowy Inspektor sanitamy w Lublinie, dalej z,Ńuly Adtfliłlistrątole ,
ż siedzibą w Lublinie u1. Uniw€rs}t€cka 12, 20-029 Lublin;

2) In§pellor ochrony dmych jest dostępny pod adręsem e-mail| iod@§§ąLublin,D1;
3) Pani/Pana dane osobow€ Ęą przetvrafzźne na podstewie art 6 u§t. l lit c i e ot&. ?trt. 9 ust. 2 lit. h RoDo,

w związlo ż prząi§ami Kodeksu pośępowanią administraq)jhego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą o§oby lub podmioty upawnione na podstawi€ obowiązujących przepisów pmvą
5) Pani/Pada dane nię Ędą Przękazywano do pń§twa trzeoiogo lub oĘanizacji mięjłluiodołyó;
6) Pani/Pma dane będą pizechowywane przez okes niezbędny do realżacji c€lów określonyoh w pk! 3, a na§Ępnie archiwżowane zgodnie z

obowiązujł}mi prz€pisami prawą
7) PEysfuguje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
b) sp.o§towania Pani/Pana dalyó osobowych,
c) żądania od Adminisłatoła otFniczonia prz€twarzania danych osoboBych z zaslrząęnięm przwadków,

o Lófyoh mołź w art 18 u§t l łoDo;
l) Nie przysługuje Pan/Panu prawo do:

a) ądania u§unięcia danych osobowyoĘ
b) żądania pfzeno§zenia danyń o§obołYń,
c) wniesienia spźeciwu, wobęc prz€twarżanie darych osobowyoh;

2) w pźypadku powzięcia informacji o niezgodnym z pmwem przętwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urrędu ochrony Danych o§obo$ych w warszawie, ul stawh 2;

3) Pałi/Pa@ dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu d€o}żji, w tyrn ńwnięż de podlegają profilowaniu.

Ńniej§ze nie dotyczy przetwlrz.nir denych o§oboYych dotycz{cych osób prrwnych, w §zczĘóltrości prr.dsiębior§tw Ędących ośobomi' prewn}-mi, w tym danycb o firmie i formi€ prrwnej or'z danych koltaktowych o§oby prawncj.
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Zńącnik do protokofu kontroli sanitarnej

Nr FZ.632 1. 8.2 020. AN12
zdńa25.02.2020r.

ARKUSZ ocE}[Y ZAKŁADU PRoDUKCJI/oBROTU ŻYwNoŚcły EvwteŃr
EmonówrCłułTERIAŁów I wyRoBów pRzEzNAczoNycH Do

KoNTAKTUzŻvwxoŚcął

Blok żywienia w Szkole Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci
Majdanka, u|. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin

Podlega: Urząd Gminy Lublin

I. INT,oRMACIE sZCZEGÓŁowE DOTYCZĄCE KoNTRoLowA]\If,Go ZAI<LAJ)v
NA POD§TAWIE ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

zakrą§ kontroli

ocENA ZAGRożE]\IIA UWAGl
(wpisić

ND
kiedy
nie

dotyczy)

Niskie

(N)

średnie

(s)

Wysokie

(w)

I §tan techniczno-sanitarny zakładu 0 t1 22

I I_Ikład i rozplanowanie pomieszczeń zakładu -
funkcjonalność, kzyżowanie się dróg, przestfzeń robocza
zakładl, zaplecze sanitarne pracowników mających
kontakt z Ąłrnością.

0x 2 4

ż Stan tecbdczny pomieszrzeń zakłada: podłogi, ściany,

sufity i zamocowane w górze elementy, okna i irure

otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych,

sprzedazołych i magazynowych.

0x 2 4

3 Powierzchnie stykające się z żywnością. Masąny,
urządzenia. sprzęt łykorzJstywane w procesie
produkcj i/sprzedazy.

0x 2 4

4 Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy

wentylacyjne.

0x 2 4

5 Zńeąieczenie zzkłńlu przed szkodnikami i ich
zvtalczanie.

0x 1 2

6 Gospodarka odpadami - przechow}yanie i usuwanie
odpadów.

0x l 2

7 Zabezpieczenie przed, dostępem osób postronnych. 0x l 2

n Higiena produkcji, dystrybucji i sprz€dazy 0 1ó 4ż

I) zaznączvć właściwe



zF/PK/BŻ|O\tu/01
StIonaż z2

1 Czystość pomieszczń zakłńu, w tym środków tran§portu.

hocesy czyszczenią mycią derynfekcji w całym procesie

technologicn}m (w tym urądzeń, sprzętu, laczyń).

Jakość wody wykorzystywanej w zakładzie.

Ox 8 l6

2 Warunkimagaą,nowania, pakowanią fransportu
i sprzedaży, w §,m zchowanie łańcucha chłodniczego.

0x 5 11

3 Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób

mających kontałt z zywnością.

0x 3 15

trI Z,arząd7Anie z:'klzdem, kontrola wewnętrzna i systemy

za,rządzalia bupieczeństwem żywności
0 ża !ttr

I Zaangażowanie kierownictwa i pźygotowanie
mer}toryczne pracowników ftwalifikacje zatrudnionych
pracowników).

0x ż 4

2 Wiarygodność przedsiębiorcy, w fym prawidłowość

i tenninowość realizacji nakańw ujętych w decyzjach

właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.

0x l 2

3 Prawidłowość procedur i ich realżacji (GHP, GMP,
HAccP).

0x 9 I7

4 Działania korygujące prry stwierdzonych

niezgodnościach.

Ox 3 7

5 Śledzenie produktu (TraceabilĘ). 0x 5 10

6 Kontrola surowców, póĘroduktów i wyrobów gotouych
przez producenb, w qm badania właścicielskie.

0x 4 8

7 znakowanie. 0x 4 8

Iv
l

Pro{il działalności - produc€nci- zgodnie
z kategoryzacją zakładów

0 ,§ 50 nd

ry
1

Profil dzialalności - pozostała działalność- zgodnie z
kategoryzacją zakładów

0 8 16x

v Powirdomienie RASFT'/AAC 0x ż5 50

Suma punktów 1,6

suma punktów ogółem 16

Kat€goria ryufk8 Niskie
(N)

średnie
(s)

Wysokie
(!v)

Ryzyko dla ocenianego zlklidu x

KRYTERIAOCENY:
Ryzyko wysokie powyżej 49 pkt

Rvzvko średnie powyżej 15 do 49 pkt

Ryzyko niskie nie więcej niż 15 pkt

II. STW]ERDZONE NIEPRAWIDŁOWOSCI ZOSTAŁY UĘTE W PROTOKOLE KONTROLI
SANITARNEJ NR nd, Z DNIA nd,

I- I]WAGI I ZASTRZEŻENLĄ KONTRoLOWANEGO Do NINIEJSZEJ oCENY: nie
WIt1eslono

sTAR.sZY it]TENDENT
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(podpis kontrolowanego) (podpis osoby kontroluj ącej )


