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Pieczaé stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKCL KONTROLI Nr HD-465/116-25/20
Poznan, dnia 20.02.2020r.

(miejscowoéé i data)

przeprowadzonej przez

mgr inz. Beata Nawrucka-Przgmiczka, Oddziai Higieny Dzieci i |\/liodziezy, nr KS-122/2-105/20.
(imia inazwisko, komrfirka urgariizacyjna, nr u,uuwaznienia do wykonywania czynnoéci kontrolnych)

Pracownika (-aw) upowaznionego (-ye-hi przez

Pafistwowego Powiatuwagu lnspektora Sanitarnego w Poznaniu
(nazwa organu Paristwowej Ins,=:1ei:»:;i' Sanitarnej)

Kontrola przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Parfistwowej
lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) w zwiazku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14
czeiwca 1960 r. Kodeks postapowania administracyjnego (Dz, U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). 7

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Uniwersytet Ekonomiczny Al. Niepodlegioéci 10, 61-875 Poznari.
(peina nazwa/adres/telefon/faks/poczta eiektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu
Uniwersytet Ekonomiczny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Siiownia, ul. Dozynkowa 9F, 61-

622 Poznari.
(peina nazwa/adres/telefon/faks/poczta eiektroniczna/rodzaj prowadzonej dziaialnoéci)

3. Osoba Iub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagaifi

Prof. dr hab. Maciej Zukowski - Rektor UEP
(imia inazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zai0z'ycieiski7w przypadku spdiki cywilnej wymienié wszystkich wspc5Inikdw))

(adres za mieszkania/s:'edziby (w przypadku spdiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspélnikdw/telefon/faks/poczta eIektr0niczna))

4. NIP/REGON/PKD — odpowiednio - 777 00 05 497 /00000-1525 /-

5. Osoba kierujaca podmiotem kontrolowanymz
mgr in2. Paulina Pankiewicz - Kierownik Dziaiu Zarzadzania lnfrastruktura.

(imia I nazw.='sko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Pani Marta Zalifiska - Referent administracyjny
(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienia/nr)

7. lnne osoby, w obecnoéci ktérych przeprowadzono kontrola*
nie dotyczy
(imia i nazwisko/stanowiskofinne)

ll. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczacia kontroli 20.02.2020r. 12.15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia 0 k0ntroli* nie dotyczy
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3. Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: XXX

4. Data i godzina zakoriczenia kontroli 20.02.2020r. 13.30

5. Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidiowoSci* nie dotyozy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Bieiaca kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz warunkow uprawiania sportu w szkole
wyzszej po uprzednim zawiadomieniu strony kontrolowanej.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontro|i* - nie dotyczy

8. Podczas kontroli wykonano pomiaiy, badania Iub pobrano probki do badarfi laboratoryjnych“ nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis diwiaku Iub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wynikow badafl i pomiarow
nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
nie dotyczy

12. Wykaz dokumentow zaiaczonych do protokoiu kontro|i*
nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypeiniono formularze kontroli - F/HDM/12.

Ill. WYNIKI KONTROLI

1. Informacja o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalefi kontroli

Ustawa z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668).

2. Informacje istotne dla ustalerfi kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technioznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego:

Po kontroli sanitarnej nie wniesiono uwag do stanu sanitarno-higienicznego placowki.

3. Nieprawidiowoéci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, ktore naruszono*
hie dotyczy

4. Doraine zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

|V.UWAGl I ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonanoiln wpisu do ksiazki kontroli/d **
2. Wniesiano/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupeinienia do protokoiu — naniesieno/nie naniesiono**
(podaé: numer strony protokoiu, okreélenfa Iub wyrazy biadne ite, ktore je zastapuja)

4. Za stwierdzone nieprawidiowoéci wymienione w protokole w czaéci Ill pkt 3 lit. XXX nie
naiozono/naiezemt->** grzywna w drodze mandatu karnego na

XXX
(imia inazwisko/stanowisko)

w wysokoéci XXX siownie XXX
(nr mandatu karnego) XXX

(podstawa prawna) XXX

5. Upowaznienie do nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego nr XXX z dnia XXX
wydany przez
XXX
(nazwa organu Paristwowej lnspekcji‘ Sanitarnej)
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6. Osoba ukarana zostaia pouczona o prawie odmowy przyjacia mandatu.

Z tego prawa skorzystata/nie skorzystaia**
XXX

7. Dane osoby odmawiajaoej przyjacia mandatu
XXX
(imie I nazwisko/adres)

8. Protokoi zostai sporzadzony w 2 jednobrzmiacyoh egzemplarzach

9. Z treécia protokoiu kontroli zapoznano sia/ **

10.W przypadku odmowy podpisania protokoiu nalezy wpisaé powod odmowy podpisania protokoiu
XXX

vi
||| ||||||...,....,,,,,..,,,,,"-j

(czyteiny podpis osob obecnych podczas kontroli)

ii’. .’ . . f“f.@'.**;‘§'.‘5: T .*'3.'*.é'5.~.¢.r. . .. . _.I . .1:-i.'~(.i.»t.-zit...-.__h
iozyieiny p|:r|::',rJi's konrroiujacego E-ych}

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokoi kontroli sanitarnej otrzymaiem(-am) w dniu ................ .. _
- . .l - -

, 1 |*|r":_[

(czytelny podpis osoby odi;:-ia:a;'ag'_ _ . _ _ P 1 1 _ . . I . . P I . I . . I . L . _ _ H

W trakcie kontroli wykorzyataho/ formu|arze kontro|i** F/HDM/12 Ocena stanu
sanitarnego blokow i teranow sportowych w szkoiach wyzszych

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doraczenia niniejszego protokoiu kontroli moga zostaé zgfoszone zastr2ez'enia
do ustalefi stanu faktycznega.
Wyniki kontroli dotycza warunkow skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na kaz'dym etapie postapowania ma prawo wgladu w dokumentacja w siedzibie wfaéciwej stacji
sanitamo-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej naIez'y vvpisaé ,,nie dotyczy"

** niewfaéciwe skreélié
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