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Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego
Formularz do protokołu kontroli Nr…………………………………………….. z dnia………………………………...

Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu
Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.
1. Nazwa placówki :
………….……………...…………………..……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nauka zawodu odbywa się w:


placówce kształcenia ustawicznego/praktycznego,



warsztatach szkolnych,



pracowniach szkolnych.

3. Zakres prowadzonej praktycznej nauki zawodu: ……………………………………………………………………….…………
…………………………................................................................................................................... .....................................................
4. Liczba uczniów: korzystających z praktycznej nauki zawodu…………………,
praktykujących na najliczniejszej zmianie….……………..….
5. Liczba personelu..........................................................................,
pedagogiczny ….……..…………………….….…….,
administracyjno-gospodarczy......................................
5.1. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. 2013.947.ze zm.) art.6 ust. 1 pkt 4 i 5
aktualna
nieaktualna
Ocena
Kontrolowane zagadnienia

Lp.

6

7
8

Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących
do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (data
ostatniej kontroli i nr protokołu)……………………………….............
Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków
korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki

Podstawa prawna

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3 ust. 1

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3 ust. 1

Budynek placówki:

8.1.

dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 24 ust. 2
(Dz.U.2004.256.2572. ze zm.) art. 1 pkt 4
i5
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 61 ust.1

8.2.

pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości

(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 72

8.3.

poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje
się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku

(Dz.U.2002.75.690. ze zm. ) § 73 ust. 2

8.4.

sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) §14 i § 16
ust.1

8.5.

stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 19 ust. 1
(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 15

9

Wyposażenie techniczne budynku:

9.1.

zapewniona bieżąca zimna woda

(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 45

9.2.

zapewniona bieżąca ciepła woda dla uczniów

(Dz.U.6.69. ze zm.) § 8
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 46

tak

nie

nie
dot.

Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
F/HDM/07
Strona 2 (5)
9.3.

odprowadzanie ścieków:

(Dz.U.2013.1399. ze zm.) art. 5 ust. 1
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 47

kanalizacja centralna
miejscowa
inne……………………………………………………………..
9.4.

ogrzewanie:
centralne własne:
węglowe

.

gazowe
olejowe
centralne z sieci ciepłowniczej
inne....................................................................
10
10.1.
10.2.

Mikroklimat pomieszczeń:
zapewniono wymagane oświetlenie dzienne we wszystkich pomieszczeniach, (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 25 i § 26
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 57
w których przebywają uczniowie
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) §7 ust.2 pkt 1
zapewniono wymaganą temperaturę we wszystkich pomieszczeniach, w
(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 30
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 17 ust. 1
których przebywają uczniowie

10.3.

zapewniono wymaganą wentylację we wszystkich pomieszczeniach,
w których przebywają uczniowie

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 32
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1

10.4.

rodzaj wentylacji: grawitacyjna, mechaniczna ogólna, mechaniczna
miejscowa, klimatyzacja

(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 147 ust.2
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1
(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 32

10.5.

szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane narażone na
uszkodzenia w związku z rodzajem prowadzonych prac, osłonięte siatką
zabezpieczającą od strony, po której mogą znajdować się ludzie

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 24 ust. 1

10.6.

szyby w oknach czyste

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 29 ust. 2

10.7.

punkty świetlne czynne

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1

10.8.

punkty świetlne zaopatrzone w osłony

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 28a

10.9.

11

12

przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego
(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2
(jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1
……………………………………………….
Rodzaj pomieszczeń warsztatowych/pracowni:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………
Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy:

12.1.

kierownik warsztatu posiada aktualne wyniki badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(Dz.U.2011.33.166.) § 3, § 4, § 7, § 13,
§ 14

12.2.

badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
wykonane przez właściwe laboratoria

(Dz.U.2011.33.166.) § 15

12.3.

prawidłowo rejestrowane wyniki badań i pomiarów

(Dz.U.2011.33.166.) § 18
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12.4.
12.5.
13.

w wyniku przeprowadzonych badań na stanowiskach pracy nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych normatywów
na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia normatywów
umieszczono informację o stwierdzonym narażeniu i wyłączono je z
użytkowania

(Dz.U.2014.1144.) § 1–3, zał. 1 i 2
(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 40 ust. 2

Stanowiska pracy:

13.1.

stanowiska pracy utrzymane są w czystości i porządku

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 46 ust. 2

13.2.

stanowiska pracy urządzono stosownie do rodzaju wykonywanych na nich
czynności, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia)
powierzchni stanowiska pracy, zapewniają uczniom swobodę ruchu
wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 45 ust.1
(Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust 2 pkt 1 lit. a
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 24 ust. 1

13.3.

stanowiska pracy dostosowane do zasad ergonomii

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 24 ust. 1

na stanowiskach pracy zapewniono wynikającą z technologii powierzchnię
oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie
materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów
przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami
przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń posiadają szerokość co
najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy
– co najmniej 1 m
uczniów poinformowano o istniejących zagrożeniach oraz o konieczności i
zasadach stosowania środków ochrony indywidualnej

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 46 ust.1
(Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust. 2 pkt 1
lit. a

13.4.

13.5.

13.6.

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 47 ust. 3

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 39c

13.7.

przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu
wywieszono w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 25

13.8.

miejsca oraz stanowiska, na których występują zagrożenia dla uczniów
oznakowane

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 6 ust. 1

13.9.

nawierzchnia schodów, pomostów, pochylni nieśliska, w miejscach
zalegania płynów ażurowa

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 21 ust .2

13.10.

ciągi komunikacyjne i transportowe spełniają wymagania przepisów i zasad
bhp

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 4 ust. 1

13.11.

w widocznym i łatwo dostępnym miejscu wywieszono regulamin określający
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 26
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

14
14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
15

Maszyny i inne urządzenia techniczne:
rodzaje maszyn i innych urządzeń technicznych:
………………………..……………… …………………………………
…………………………………………………………….
maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymane w stanie zapewniającym
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 23 ust. 1
pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki
urządzenia techniczne wyposażono w zabezpieczenia chroniące przed
urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 23 ust. 2
elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem
wibracji lub promieniowaniem
urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie
(Dz. U.2003 6.69. ze zm.) § 23 ust. 3
oznaczono w sposób wyraźny i zabezpieczono przed ich uruchomieniem
Proces pracy:

15.1.

uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych
urządzeniach technicznych zaznajomiono z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu
czynności na stanowisku roboczym

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 27 ust. 1

15.2.

uczniowie zostali zapoznani z oceną ryzyka na stanowisku pracy

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 39 ust. 1

15.3.

uczniowie zaopatrywani są w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze, w celu zabezpieczenia ich przed działaniem
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze
względu na wymagania sanitarnohigieniczne

(Dz.U.2010.244.1626. ) § 8 ust. 2 pkt 1 lit.b
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 28

15.4.

stosowane środki ochrony indywidualnej posiadają deklarację zgodności CE

(Dz.U.2005.259.2173.) § 6
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15.5.
16

stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny chemiczne
(jeśli tak – należy wypełnić właściwy formularz)
Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz warunki
socjalno-bytowe
(Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust. 2 pkt 1 lit. e
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust. 1 i
ust. 3 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3
§1 ust.1
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust. 2
(Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust.2 l pkt 1lit.e
(Dz.U 2003.169.1650 .ze zm.) zał.3 § 19
ust.1 i ust. 2, § 20, § 22 ust. 1, § 26 ust. 2,
§ 28, § 37
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust.1
(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 § 2 ust.
2
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 2
(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 §2
ust. 2

16.1.

pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie

16.2

standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane

16.3.

ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci

16.4.

posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie

16.5.

pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej

(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 115
(Dz.U.2003.6.69 ze zm.) § 8 ust.1

16.6.

pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 8 ust. 2

16.7.

zapewnione są nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące
pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami

(Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust. 2 pkt 1lit.d

16.8.

zapewniono uczniom przerwy w pracy w tym na spożycie posiłku

(Dz.U.2014.1502.ze zm.) art.202

16.9

zapewniono pomieszczenie socjalno-bytowe w tym na spożycie posiłku

(Dz.U.2010.244.1626) § 8 ust.2 pkt 1
lit.c i e

17
17.1.
18
18.1.
18.2
19

Opieka zdrowotna nad uczniami:
uczniowie posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na
którym są zatrudnieni

(Dz.U.2014.1144.) § 3 i § 4.
(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 6 ust.1 pkt 4

System pierwszej pomocy:
w pomieszczeniu nauki zawodu znajduje się odpowiednio wyposażona
apteczka oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy
nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach,
laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 20
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 21

Palenie tytoniu w placówce:

19.1.

na terenie placówki zakaz palenia tytoniu przestrzegany

(Dz.U.2015.298.) art. 5 ust.1

19.2

na terenie placówki w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie
oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia tytoniu

(Dz.U. 2015.298.) art. 5 ust. 1a

20

Teren placówki:

20.1.

nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7 ust. 2 pkt 2
(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 16 ust.1

20.2.

otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone

(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7 ust. 3

21.

Gromadzenie odpadów stałych:
(rodzaj urządzeń)……………………………………………………………..

21.1.

miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi
budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką

(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 23 ust. 1

21.2.

miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym
i technicznym

(Dz.U.2013.1399. ze zm.) art. 5 ust.1 pkt 1
(Dz.U.2013.947.ze zm.)art. 22 ust. 1
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22.
22.1.

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń placówki:
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i
porządku

(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1
(Dz.U. 2013.1399. ze zm.) art. 5 ust. 1

23. Inne uwagi osoby kontrolującej:
.............................................................................................................................................. .........................................................................................
...................................................................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................................................
............................................................................................................................................ ............................................................................................
................................................................................................................................................................... ......................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ...............................................
................................................................................................................................................................................................................. ........................

..................................................................
(podpis osoby kontrolującej)

