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Pieczęć stacji sanitame-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr

77...Kfa/igg...i....?ĆŻ:...7Ź?.šW7 w(miejscowośćidata)

przeprowadzonej przez

........................................... x ..

..................(imięinazwisko, komórkao anizacjdna, nr upoważnieniado wykonywania zynnościkontr lnych

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Państwowy Powiatowy InspektorSanitarnyw Powiecie Warszawskim Zachodnim
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 68 § 1 i2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.).
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany

............(pełna nazwa/adres/te efon/faks/pocztaelektroniczna)

2. Informacjadotycząca kontrolowanegoobiektu

(pełna nazwa/adres/teIefon/faks/pocztaelektroniczna/rodzajprowadzonejdziałalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

(adres zamieszkania/siedziby(w przypadkuspółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/te/efon/faks/poczta elektroniczna»
„

4. NlP/REGON/PKD-odpowiednio„IĹĆĘ
..... ..... ........ ....... ..

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

........................(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

........................
.T.......T...<`1j'l^3áf° */`

(imię inazwisko/stanowisko/daneupoważniającego/datawydania upoważnienia/nr)
'

7. Inne osoby, W obecności których przeprowadzono kontrolę*

.......................
6/1.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)
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ll. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
y o O

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli ...... ......... ...........................
Data otrzymania przez kontrolowanegozawiadomienia o kontroli*.N

Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: .............. ...... ..................... ................ ..
Data i

godzina zakończenia kontroli ..... ......... .... ................................
Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* ........ .... .......................

@PnP-PJ

Zakres przedmiotowy kontroli
.........................................................................................................................

.....................

..................
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

............................................................................................................(nazwa wyposażenia/nridentyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobranokpróbki do badań laboratoryjnych**

- nr
i

nazwa protokołu/ów* ....................................... ........ .......................................
9. Podczas kontroli wykonanozapis dźwięku lub obrazu* .................................................................................
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

“Dokumenty oceniane wtrakcie kontroli

......
..Äś/Ĺśéeä/&ešš

.... ........................................................................
ż?
.....

(zą
.... .......................................................................................

......

.........

.............
12.Wykaz dokumentówzałączonych doyprotokołu kontroli*

_`
....

..':../..<.‹.›„zp.‹.°e.....„0
..

.................

....
. .... ....................................................................

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli- nr F/HP/Oi, F/HP/02,

III. WYNIKI KONTROLI
1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formaIno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje

istotne dla ustaleń kontroli

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego
podmiotu/obiektu,stanu sanitarno-higienicznego
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3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

IV. UWAGI l ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI
1. Omówionowyniki kontroli, dokonano/ nieąáełeenano wpisu do książki kontroIi/dzienniłęaieaéewyi*

(podać: numer strony protokołu, określenialub wyrazy błędne ite, które je zastępują)



8.

9.
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Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III

nie nałożono/nałożone**grzywny w drodze mandatu karnego na

.............................................. ..nie(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości .... ..nie
dotyczy

...... .. słownie ......................... ..nie
dotyczy

................................................

................... ..nie
dotyczy nie dotyczy...

(nr mandatu karnego) (podstawaprawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.... ..-...... .. z dnia ..... ..- ...................
wydane przez .... ..- ........................................................................................................................................(nazwa organuPaństwowejInspekcji Sanitarnej)

Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu .... ..nie
dotyczy ......................................................................(imię i nazwisko / adres)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Z treścią protokołu kontroli zapoznanosię/n
**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

„Komunikacja Miejska Łomianki" Sp. z 0.0.
Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki

NIP 11807-46-143

r „w w“w nagĹ/Kfa»

ds. techn/D
Cz

_ t
......... . . . . . . . . . . . .
(czyte/ny podpis osób obecnychpodczas konábäi)"A;

Mláflsššiasystent
Sekc Higieny pracy

.........................................................................................................................................

.
.Henryk .Ba/iglak-

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am)w dniu .... .................................

D

'äżgäĆ'ĆŹCÄŻÄŚŚŚ4ŻTSšŹS§ĹQĹĘ5§B°-Q-

-
-

eC/"7/Czn/;Q/Ytor
tel/fax

22"; naioząödü n I

......(czytelny podpis osoby odbierającejpro akwy/ewcipodmiotu) OW

rW trakcie kontroli wykorzystano/nie
vęyfféfzšjgstano

formularze kontroli** nr F/HP/O1, F/HP/O2, 5
....................................................................

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone

'k

k*

zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wynikikontroli dotyczą warunkówskontrolowanegopodmiotuw czasie i miejscu tm/ania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej
stacji sanitarno-epidemio/ogicznej.

w przypadku odpowiedzinegatywnej należy wpisać „nie dotyczy"
niewłaściwe skreślić


