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PROTOKOŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 37lNHŻl20l3. Bydgoszcz, dnia 5 vłrzęśnia2013
(Miejscowość i data)

r.

Przeprowadzonej przez upowaznionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Martę Andrzej ewską * asy st ent, O ddziń HŻŻ\PIJ, nr upowazn ienia 7 6 lW 20 I 3

Małgarzatę Tylmann - mł. asystent, Oddział HŻŻ|PTJ, nr upowaznienia8lW}}l3
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art.25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz, U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.), w związku art, 67 § 1 oraz
art. 68 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
S posób przeprowad zania kontro l i okreś l a Procedura Kontro li PK/HŻ l 0 1 .

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia2 lipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2010 r. Nr 220 poz. 1447 z póżn zm.) w związku z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882lż004 Parlamentu

Europe_iskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowyclr przeprowadzanych w ceIu

sprawdzenia zgodności z prawern paszowym i zywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i

dobrostanu zwierząt(Dz.lJrz. UEL l91 z30.04.2004,str. l;Dz.Urz. UEPolskiewydaniespecjalne, rozdz.3,
t. 45, str. 200, z późn. zm.) - nie dokonano zawiadomienia o zamiarze vlszczęcia kontroli.

I. Informacje ogólne doĘczące kontrolowanego za|ładulobiektu.

1 . Zakładl obiekt kontrolowany:

Dom Pomocy Spolecznej w Wielkiej Nieszawce
(pelna nazwa, ws4)stkie niezbędne dane dotyczqce identyfikacji zakładu)

ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice
(ań,es)

PESEL ...............NDNIP 9561824166

],ŁrL. 566787280182

REGON 870484613

FAX 566787288 E-MAIL dps.w. niesz awka@oż.pl

Numer i data wydania decyzji PIS stwierdzającej spełnienie wymagń wynikającej z art. 63 ustawy z

dnja25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie zywności i zywienia (Dz. U. z 2010 r, Nr 136, poz. 914,
z, poź.n, zm.)

Obiekt pow§tał przed wejściem w życie ww. ustawy.

2. Ki cruj ąc y zakłademl ob i ektem kontro lowanym :

Pani Aneta Rybacka-Skorulska - dyrektor

(imię i na:wisko, stanolłisko)
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3 . Przedstawicie l zal<ładul obi ektu kontro l owane go :

Pani Aneta Rybacka-Skorulska - dyrektor

(imię i nazwisko, stanowisko)

Pani kucharka
Pan magazynrcr

(osoby przywołan.e prr@ń świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakręsprzedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu Żywienia

zbiorowego, dokumentacji dot. GHp/GMp oraz systemu HACCp.

5, Wl,posażenie uĄlte podczas kontroli;Termometr SP-TER/60/LEP i SP-TER/62!LEP

II. 1. opis stanu faktycznego*, (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne

i nfo r macj e c har akt e ryz uj ąc e z akł ad) .

W obiekcie przygotowywane są posiłki dla 89 osób. Produkcja potraw prowadzona jest od surowca do

gotowego wyrobu (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Stawka zywieniowa wynosi

8,0l złlos, W zakładzie obowiązują następujące diety: wątrobowa, cukrzYcowa, szczękowa,

lekkostrarvn a otaz bezmleczna. W ocenianym jadłospisie za okres 20-29.08.2013 r. niePrawidłowoŚci

nie stwierdzono. W pionie żywteniazatrudnionych jest 8 osób (dietetyk, magazYnier oraz kucharki).

W skłacl pomieszczeń pionu zywienia wchodzą: kuchnia główna z wYdzie|onYm magazYnęm

podręcznvnr w którym przechowywane są m.in, próbki zywnościowe, przygotowalnia surówek,

wydawka, zmyrł,alnia, magazyn jaj ze stanowiskiem do dezynfekcji ją, magazln artYkułow

sl]ozywczyoh suchych, fiIagazyn nabiału oraz warzyw i owoców, magazyn mięsa, ryb i mrozonek,

magazy o zi eirrniaków, obieralnia w arzyw .

ponadto vv zakładzie odkładane są próbki żywnościowe w iloŚci 150 8, przechowYwane

w temper'aturze ok. 8"C (zgodnie z prowadzonymi w obiekcie zapisami) Przez okres 72 h, co jest

rriezgodne zrozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r, w sPrawie Pobierania

i przechołvywania próbek zywności ptzez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U,

zż007 r, Nr 80, poz.545),

odpadv pokonsumpcyjne wprowadzanę są do kanalizacji po uprzednim rozdrobnieniu PrzY uŻYciu

rnłynka koloidalnego.

Kierownictwo obiektu posiada podpisane i aktualne umowy na dostawę wodY, odProwadzanie Ścieków

oraz deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Na terenie obiektu obowiązuje zakazpalenia tytoniu. Dla pracowników orazmięszkńcow wYdzielono

osobne palarnie.

IL 2. opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono,

l) Pkt 2,31 * zbędne przedmioty przechowywane w obszarze pracy z żywnością np, telefony,

ładowarka, pońfel,
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Z) pkt 21_ Niewłaściwe postępow anie zodpadami pokonsumpcyjnymi (wprowadzanie odpadów do

kanalizacji przy użyciu młynka koloidalnego)

3) pkt 30 -pozostałości przygoto5wanych potraw (prawdopodobnie ryba smazona - 32dag oraz

farsz do pasztecików - 19dag) *bfzechowywane 
ń warunkach zanrażalniczych bez moŻliwoŚci

identyfikacji i identyfikowalności,

4) pkt 20, 3 l _ w uzyciu sprzęt (miski) nie przeznaczony do kontaktu z żyvłnoŚcią

5) pkt I2,31 _ podłoga w kuchni głównej zlicznymi uszkodzeniami i odpryskami,

6) Pkt 14, 3l -łttszcząca się farbanasuficie w kuchni głównej,

7) Pkt29 _ artykuły spożywcze po upływie terminu przydatności do spozycia:

. Kawa Tchibo Family classic 2009 Producent: Tchibo Warszawa Sp. z o, o. ul.

Fabryczna 5,00-446 Warszawa w ilości 5 sztuk,

8) pkt 30 _ produkty zywnościowe przechowywane niezgodnie z deklaracjąproducenta (w

warunkach zamr ażalniczy ch) :

o Udziec wołowy zrazowa dolna - Zat<ład nr PL30090201 WE, producent: Sokołow S.A.

ul. Aleja 550-1eciea 1, 08-300 Sokołów Podlaski Oddziń w Kolę ul. Toruńska262,62-

600 Koło; przechowywać w temp. 0-4oC, na\eży spożyc do 17.06.13, Produkt

pakowany prózniowo VAC, masa 5,030

r Łopatka wołowa bez kości - Zakład nr PL30090201 WE, producent: Sokołow S.A.

ul. Aleja 550-1eciea 1, 08-300 Sokołów Podlaski Oddział w Kole ul. Toruńska262,62-

600 Koło; przechowywać w temp, 0-4oC, należy spożyc do 09.07.13, ProdŃt

pakowany prózniowo VAC, masa 4,410 kg,

o pieczywo (bułka pszenna 7 sń., chleb graham 6 szt., chleb krojony 6 szt,), Producent:

Społem Spółdzielnia Produkcji Spozywczej ul. Polna i03/l05, 87-100 Toruń, Na

etykietach zamięszęzone oświadczenie producenta: Zaleca się przechowYwaĆ

w suchym w temp. l8-24"C,

. Kości wieprzowe (masa It.705 kg) orazporcje rosołowe (15 kg),

9) pkt :]3, 50, 51 _ brak procedury zapewniającej kontrole obecnoŚci szkodników oruz brak

dowodów w formie biezących zapisów świadczących o skutecznej ochronie zakładu przed

szkodnikanri,

lg)pkt 50, 5l ,52 _brak w pełni opracowanych, wdrożonych i stosowanych procedur na podstawie

zasadl]Accp dostosowanych do prowadzonej działalności, brak wystarczających dowodów w

fornrie bieżących zapisów na wykonywanie procedur na postawie zasad HACCP (brak

ustalonego i wprowadzonego systemu monitorowania wyznaczonych CCP, brak dowodów na

prowadzenie szkoleń personelu z zakresu GMP/CHP i HACCP, brak procedurY zabezPieczenia

i wl,cofania z obrotu partii zywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej,)
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Powższę nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) ltt 85212004

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków

spofficzych (Dz. Urz. UE L I39 z 30.04.2004 t. z późn. zm.), ustawy z dńa 25 sierpnia 2006 r.

obezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 9I4 z późn. zm.),

rozporządzenia (WE) nr 17812002 Parlamenfu Europejskiego i Rady z dńa 28 styczńa 2002 r.

ustanawiającego ogólne zasńy i wymagania ptawa żyvrnościowego, powołującego Europejski

Urząd ds. Bezpieczęństwa Zywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa

Ąrwności (Dz. U. L 031 z 0I.02.2002 t. z późn. zm.) oraz ustawy z dńa ? czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. IJ. z2006 r. Nr 123,

poz. 858 zpóźn. zm.).

Integralną częśó protokołu stanowią następuj ąc e zńączńki

1) Arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego

III. Ustalenia pokontrolne

I.ZasFńęrdzonenieprawidłowościwymienionewpkt........,.........ND................zał.nr............ND.......

ukarano nie ukarano
(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywnąw drodze mandatu karnego ...............ND.................. w wysokości.............ND..........zł
(nr mandatu karnego)

na podstawie ............... .......ND.....
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia............ND......... nr.....ND.....
(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wylcroczenie/ia oraz uwzględniając
irlformacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzwny w drodze mandatu
lrarnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)
2. Zgodńe z art. l0 kpa na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-
technicznych:
Pkt. 1), 2),3),4),7),8) - niezwłocznie
Pkt. 5), 6),9),10) - do dnia 30 listopada 2013 r.

3. W ksiąpce kontroli dokonano wpisu oraz wydano dorźne zalecetia doĘczące usunięcia bieżąeych
uchybień wymienionych w pkt.
Dokonano wpisu w książce kontroli. .,-,;-***-o: ,.,-./@q---+\,

V O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowoSci(nerowniĘi l ptzedstawiciel, zal<ładu,.il obiektu
kontrolowanego jest obowiąany zawiadomić wła&iw-'gó"pństwowego inspettora+afitu*ego nie
później ńZw ciągu 3 dni od daĘ wyznaczonego terminu.

4.Uwagi i zas

§. l

Pan (i) wnosi
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5. Uwagi osoby kontrolującej

Zobowiązano przedstawiciela obiektu do przedstawienia dowodów dalszego PostęPowania z

artykułami spożywczymi po upływie d;y minimalnej trwałości or^z przechowywanymi

niezgodnie z deklaracją producenta.

przekazano przedstawicielowi zakładu, ż w przypadku odkładania Próbek ŻYwnoŚciolvych

nateĘ uwzglęanie wyĘczne zawarte w Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sPrawie

pobierania i przechowywania próbek żywności przez za|<łady żyvienia zbiorowego fypu

Żamkniętego (Dz. IJ. z2007 r. Nr 80, poz. 545),

Dyrektor zakładu zobowiązała się do zaprzestania usuwania odpadów pokonsumpcyjnych przy

użyciu mĘnka koloidalnego.

Uwagi odnośnie prawidłowości znakowania produktu pn. Śli*ku Kalifornijska 100 g Producent:

P.P.ń. EMIX Stanisław Pacek, Rusinowo 73, 87_500 Rypin, które zostaną przekazane

właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,

6. Czastrwania kontroli: od godz. 8:30 29.08.2013 r, do godz. 12.30 29.08.2013 r.

protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w dwóch jednobrzmiącYch egzemPlarzach

dla każdej ,. Śtrorr, a następnie po odczltaniu i omówieniu został podpisany,

W przypaatu odmowy poJpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji,

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: ..,.,......nie wniesiono poprawek i uzupełnień,

;ótr y**,ułrstlwi1B2"ińł'" ),ii;;;;;;, ;;;;ii;,,, ,"i -il,i ;;;:;;; ;;;, ń:.ó,:" i, ,o,tępuią

w Wielkiej tliesziwie-'-"
ul.Toruńska 18

_ 87-165 Cierpice l^'-l^..-rJ-L- 6L'^tel.(0-56) ozs 7r'8dd"
DYREKToR,
.(0-56) 6zń'ii'n'i"a^ o" Wbjewódzka sbcią 

_

n v p i'ż i-ń"p*"ff SłUwrpĘOgtlologiczrgwĘdgrcl
:Jj::,'doXl)J^Ir . OddzialHigienyZywmści,

żvńenin i ĘŹedririoiów Użytku' 
*łlUłr&Ułd9ffi"e/**sk9,ril,,,ffi "W

( podpis

( podpis osoby kontrolującej)
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IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokółkontroli przeprowadzonejwdniu(-ach) """29,08,2013 r"""",

^, r DYREKToR l l
otrzymałem (-am) w dniu ...W.,Q,3*PP,{^I"", "l/ $,ffifrffi

(podpis i plieczęć

Właściciel / osoba upowazniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego Protokołu moŻe

zgłosic zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego,

WynikikontrolidoĘcząwyłącznieskontrolowanegozakładu/obiektu.
Niniejszy protokoł ni. *bz. aye aezzgodry państwJwego wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w

SydgosicŹy powielany inaczejjak tylko w całości,

Protokół sprawdzono pod

nie zatwierdzono- wyniki
sanitarnego:

względem
kontroli

f*malnympodokonaniuczynnościkontrolnychizatwierdzonol
na egzęmplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora

* - zaznaczyć właściwe

1 

jata, poap is k ierofu n ika komórki or ganizacyjnejl' 
kierownikatechnicznego/zastępcy)
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Załącznlkdo protokołu kontroli sanitarnej Nr 37A{HZ l2OI3 z dnia 5 wrzeŚnia 2013 r,

ARKUSZ OCENY STANU SANITARNEGO
Z Al<Ł ADU ZYWIENIA ZBIO ROWEGO

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul, Toruńska 18,87_165 Cierpice

II. INFORMACJE SZCZEGOŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO OBIEKTU:
P-ocenapozyfywna=lpkt,wP-stanwymagapoprawy=0,5pkt,N-ocenanegarywna=Opkt,
WstarvićznakXwodpowiedniejkolumnietabeli.Wprrvpuoluńijv^giinirniłniĆdotyczyzakładu-wkolumniePwPisaĆ"ND"iliczYĆjakolPkt'

P WP N
Lp. źaKre§ l(Ulltl Urr

STAN TECHNICZNY
I x

x
2, x
3. Och ro n a Zakł ad u pr zeą zew nęlr zl l.v l l l I Ll 9 ul al I l I La l l l w L ! J Lv L" " x
4 x
5 Kanalftac.|a za(łaau x
6. Umywalkl do mycla rąK

Ustępy
x

7. x
8. Systemywentylacyjne , . . . . x
9. Oświetlente pomleszczen proouKcy.|Ityull l lll4B@/lluvy)wll x
l0. SzatniedlapracowntKow . . , , , ., x
ll Rozplanowan t e pom leszczen ( ZitIlt§gz_y5zLz9, l t4 Nl,J,v v, v,

---
Sciany

x
|2. x
l3 x
l1 5u!ltv l zan,locowane x
l5 Okna i inne otwory x
l6. x
l1 x
l8 x
l9. x
20. Urządzenla, sprzęl t lnne srrautltnl wypuc-"",o, ^,"," ","*,*",, - -, "____- ,

Przeóńowywanie i usuwanie odpadów 
=, ==, 

, ..
ZAOPATRZENIE ZAKŁADU W WODĘ

x
2l
ll x
22. Jakość wody przeznacnnej do spo4cw Frzez |u

woda technologiczna
tód stykąiący siĘ z zywnością

ND
ż3. ND
24. ND
25 Para wodna st}ka.ia.ca slę z żyr,vnosctą 

== ===,=a = 
, ar, , 

=a' -'- ' " """'''- F"*śóŃ" o*"o-
IIl x
ż6. x
21. Odzież i obuwte IoboCZe or&Z srogrl trglllutty tltu) *,""",": , _ ,

'----- : , . !---.,^!^i^ n_-^^-^-iolalrąrslrip x
ż8. Stan zdrowia osoo maj ącycn xo"B nl z zy * ""","t, "_:;:Ęii,: ;=*ńr,r^ r,

xIV,
29. Jakość surowców i sk]acĘĄ11 x
30 Magazynorvanie surowców l skłaonlkow x
3l Ochrona przed zanleczyszczenlamt wewttęuztty""

obecność szkodnikqw , , ,: :;::: :::: ::;;;;i;;;;i;;;;;;;;;;[;;;i[;;i
x

32 x
33 S posoby postęporvanrą w_ ce t u zapewtl t:t,_, 9_)l.]1*y.1, :J.y: :-,J -::t, 

*- -,, - - - - x
34. Ciąglość lańcucha chłoontczegtl arryn,,," ,o"," p",:t",," -,,

Segregac.ia źywności
Ro'.'uźuni'żY*noś'i,,,,,,,,,,:r:::;^::::;;;i;;[;;;;;;;i;.;;n

x
35 x
36. ND
3l MagazynoWanle l oznaKowant€ 5uUstalIUJ, |,IUUUIPl99Z||J_Y|j_:_:j:,:ł:: ].4_i______ x
38. Przechowywanie sprz x
]9 Opakowania przeznaczone do kontartu z zywllusulą

Palrowanie żywności
x

40 x
4l Procesytechnologlczne _ ::::: : ; ::,]::;^,:,;:::;::i:::,;;i;;;;,;;;m^(ci nrocesów x
^,1 Ń-sazenie kontrolno _ sterujące urządzeń 0o oDroDKl clcplllę.| l lrrLluuJ Nvrrlrr

obróbkicieplnqi , :: : : : ND
13 PrawidĘw9§9 9hłodzen ia ańykułó ND
44. Zabezpieczenie przed wtórnym zanteczyszczęttlctlt zy*"",, y" "-,_-"*",-, -,___ ,

Mvcie i dezvnfckc.ia nacz!ń :

x
45.
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V.
Jakość żywności

x
46. x
4,7 u

Wydawanie potraw

Transportżywności ________________ ____

x
48. x
49.
vI. I\UlYlDl\ lĄUdĄ L^|\u@

_ higieny osobiste.i i stunu zaro*ia osób wykońujący.ń pru.. , procesie produkcji i w obrocie żywnością

- procesów mycia i dezynfekcji,

- zaopatrzenia w wodę.

- usuwania odpadów i ścieków,

- kontroli zabezpieczeniaprzed szkodnikami,

- kwalifikacji i szkoleń pracowników,

- konserwacj i maszy

Ópr*Ńrr", -d.ńie iutrzymanie sy,spm.u HACCP:

- identyfikacja i ocena zagrożeńjakości zdrowotnej orazryzykaich wystąpienia,atakże ustalenie środków

kontioti i metod przeciwdziałania tym zagroźeniom,
_ określenie krytycznych'pńttŃ tónrori* celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania

zagrożeń,
- ustalenie dla kżdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i

określenie granic tolerancji (limitów krytycznych),
_ ustalenie i ivprowadzeni.,ryit.*u monitorowania krytycznych punktów kontroli,

- ustalenie działań korygująrych, jeżeli punkt krytyczny nie spełnia wymagań,

_ ustalenie procedur *.i}i,pu.li w celu potwier ÓzĆnia,'ze system HACCP,jest skutecznY i zgodnY z Planem,

_ opracowanie dokumeniacji systemu HAccp dotyczącej etapów.jego wprowadzania,
*.^,.".;" i nrzechowvwnnia danvch orazarchiwizowania dokumentacji sYStemu,

X
50.

x
5l

_Ll)lqlwl.tvJyvJvv9'al-""l'..-.^J::J.,''^

opracowanie,wdroŻenieiwycofywaniazobrotupańiiŻywności
. l _ ^_.,:^J^:^^.,..l ..^,-^łanin- iąlłnćci zdrnwntnei

x
52.

x
53. Prowadzenie i przechowywan ie dokumentacJ l umozllwlal ące.l zloclltyltKu wa

żywności i gotowych produktów {sys.tę.m trace.ability)

J

x
54. Re_iestracja przebiegu procesow proourcyJr_lyc,t . . .

x
55. ND
5ó. I Przechowywallle ooKumelllu t.lut.vuza_ugśu p,9l wJ,96v uvp""_-_-",- -- -_

44 6 0
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max.5 5
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Kryteria ocetly:
_ Zakład zywienia zbiorowego - zgodny zwmaganiami: w zakresie hasęł wytłuszczonYch uzYskał ocenY P lub WP,

Minimalna liczba punktów (70% liczby maksymalnej) = 39,

_ Zakładzywienia zbiorowego - niezgodny zwmaganiami: w zakresie haseł wytłuszczonYch WYStąriłY ocenY N, Liczba

punktów poniźej 39,

III. STWIERDZONE NIBPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKÓIB KONTROLI

SANITARNEJ NR 3,7lNHŻt2013 Z DNIA 5,09,2013 r,

NINIEJSZEJ OCENY:
Iv. UWAGI

DOM PoMocY SPOŁECZNEJ
w Wielkiej Nieszawce

ul.Toruńska 18
87-165 Cierpice

Wojewódzka Stacia
Słflłrpegdefiiol€ńĘru w ąfilgcey

. Oddzial Higieny żyłvności,
żywerip i ąrŹeońioipw uzyiłu

*ltMWLh.grWejewska


