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85-079 BYDCOSZCZ
Pieczęc stacji sanitarno-epidem iolog icznej
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(imię inazwisko, komóńa organizacyjna, nr upoważnienia do Wkonwania czynności kontrolnych)

pracownika Ców) upoważnionego (_ych) przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy

Kontrolę pzeprowadzono na podstawie art. 1 i ań. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

lnspekcji'Sanitarnej (Dz. U. z2O15r.,poz, 1412), wzwiązkuzart. 67 § 1 orazań.68 § 1 i§ 2 ustawY

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U, z2O16r,, poz. 23)

!. |NFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

5i,|:, .il" ,ryĄr-

2.

,li..,i,:*ti:i..:,.

5l

(pełna nazwa/ad resĄeleton/faks/poczta elekt ronjczn a)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
j i| -jl _ ,'i -
i,,, ł",i ., j.. ... .., .,,iłł.. ..: l1. i,:f..':i.}.! .-:.: ... ...

lińiłirJ-iiJi;;;';;;r, (nwestor/organ zalożycielskilw pżypadku spółki cywilnej wmienić wszystkich wspótników))
- 
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.-. l ... ,,.
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( i m ię i n azw is ko/sta now isko )

.] 
i..

Data i godzina rozpoczęcia kontro|i.. . ,. ,.. .:. ,.
*,d ;:.§l d ,"i .\ ",il

5.

6.

7.

ll.

1.



2, DaIa olrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

]!,r: #-ltxĘ
przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie podlega ustawie z dnia 2 liPca 2004r,

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz U, z2015r., poz.584 ze zm,)

Data i godzi na zakończen ia kontroli... .. .#, {,.Y? .€. ...?. .ł .:?. §.

Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

Zakr es przed m iotowy kontrol i :

_ ocena sytuacjiw zakresie przestrzeganiazakazu palenia w związku z egzekwowaniem pzepisów

ustawy z dniaó listopada lógsr. o ocńronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu iwYrobÓw

tytoniowych (Dz. U. z 2015r., poz. 298)

...,,....*].],,l,.:*.§....l i**ł++..,,,$rw.,,.ł*+.r_9+,,i.., .=,....!:..q.I.V,t "" ",;;""",", ,}"

*Ę;i::"#,:§fl,itr*,:i::":::"]:
..,.'Lv:,ł.. .Q:{,h ?.*.x.. ... ... ..

( n ozwo wyposożen ia)n r idenNlfikocyjny )

8. podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badań laboratoryjnYch"*

9, Podczas kontroliwykonano zapis dźwięku lub obrazu*

10.Korzystano" z wyników badań i pomiarow

... ,., ..": }:i Y ... ił:*,:T.: ,.i.'.-.i*.1,..,,!"",","l","'

1 1.Dokumenty.ocgniane w trakcie kontroli

1 2. W ykaz doku mentow załączony ch do protokołu ko ntro l i*

.,.... lkrr S].. _l. ;.Ęl,'.l}lH......
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3,

4.

5.

6.

7,

lll. WYNlKlKoNTRoLl

1. lnformacje o kontrolowanym podmiocie
istotne dla ustaleń kontroli

np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje

2. lnformacje istotne dla ustaleń kontroli np
stanu sanitarno-higienicznego

stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu,

...,.łui,,lj,{. ,.,.i1'.,-.11.Iił.J.!:l,ł.L.!rg.,,.:{ia.,.."|..ł-,ir::*i..w.,,...,"i*ł1,,*f,.r,



: :ńe*l.,. ... .{ł :.,:,. j,,:.9...ł.q
\:r,gyf*4<zl L

, f)? Łt,;ĄVvlyg \\ł,"p rt*(4 ł", , ,1", ", "r "



Slrona 4 z(6)

3, Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroliz podaniem przepisów prawnych, które naruszono"

a)...,.. f.t*ł.p n.Ą**1

4, Dorażne zalecenia, uwagi iwnioski*

ałe,, dĄ*1
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M, uylrAc l l z AsT PZźEN n os oB U czEs TNlc zĄcY cH lł1| Ko NTRo L l

1, omówiono wyniki konlroli, dokonanol nie-dorlonanro wpisu do książkikontroli/dzłennłkałłrdetY"t

2. |4hiąłiono/nie wniesionoł" uwag izastęeżeń do opisanego w protokole slanu taktYcznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu _ naniesieno/nie naniesiono**....,....

(pdać n ner strony polokolu, okre§enia fub Wazy bĘdne i te, które je zastęNją)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w prolokole w części lll pkt 3 lit",:"
nie nalożono/nało,żono'* gzywnę w drodze mandalu karnego na

( iłlĘ i h azviskd§a now ig<o)

w W!sokości..,...... .... słownb.-.

1m rńńatu kamego)

5.

6.

{@§ava prawna) ... -,, -......

Upowaznienie do nakład ania gnlryien w drodze mandatu karnego nr PlS-012.1 -k|-2016 z dnia

si.os.zo,1ar. wydane przez Faństwowego powiatowego tnspektora Sanitarnegow BVd9oszczY

osoba ukaranazoslała pouczona o prawie odmowy pżyjęciamandatu...Ł{i. r},":}#ifi'.-T",
Z ląo pmu/a skozystała/nie skozystiala-

7 . Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

8.

9.

$złaehy oclris os(ńŃer,ntrh mdczes końrolł

; ]!|,Ąiv li!si!,uitrrll ił,],l:,,,
r,, }-ł yŁl

1lL "t

... ..,_l,..l+łt..,..łJ.łrr;h:l:j:l!... ...,.. ... ... ... .,.

(czy'etny pdlń konuolująego (-ych)

V. PoTWERDZEN|E oDBloRU PRoToKoŁU

(czytetny pclŃ osoby dbienkcej Fotohót i Pigczęć podnidu)

W trakcie kontroti wykorzyslano/nie wykorz}§lano Iormularze kontroli*'

l,,l .-Ą
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pouczENlE : w telminie 7 dni od daĘ dolęczenia niniejszego protokołu konlrcti mogą zostać zgloszone zasfuaeżenia

do ustaleń stanu faWycznego"

W|niki kontroli doĘczą warunków skont,olowanego podmiolu w czasie i miejscu trwania kontroli,

strcna na każdym etapie pośępowania ma pawo wgtądu w dokumentaĘę w siedzibie ńaściwei stacji

sa nita ma+ p ide mi olog i cm ej,

*wpnypadkuodpowiedzinegatwnejnateżyWpisać,niedotyczy'

* niewŁaściwe skreśtić


