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Strona1 z (6)

Nr NHD. 8J,

s€edrs--i-ĄoL.

(imię i nazwisko, komćrka organizacyjna, nr upoważnienia do Wkonywania czynności kentrotnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego
W Bydgoszczy

Kontrolę przeprowadzona na podstawie art. 1 i aft, 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
lnspekcji Sanitarnej(Dz. U. z2017r.,poz, 1261zezm.), wAł,tiązkuzań. 67§ 1 orazań.6S§ 1i§2
ustawy zdnia'l4 czerwca'1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2O17r., poz. 1257ze
zm.)

l. |NFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODM|OTU

ł, -".q3
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4.

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym :

:'. ,i,ił \ i.,,p .,,,r[.L -..,L,_{,rJ i jł".,'l u-l-u
(imięina^viskclstanowisko) j l 

'
6. Osoba upov/ażniona pisemnie cio reprezentowania kontrolowanego podmiotu-

.........,.. Jv!.;:..l.,....J§Cł:,} !Ą,9 .

7.

ll. lNFoRMAcJE DoTYczĄcE KoNTRoLl

1. Data igodzina rozpoczęcia kontroli.............,i.:1.:.;.*.' :] ! j d.. ńl
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2. Data oirzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kont;,oli*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia; placówka nie podlega ustawie Prawo przedsiębiorcow z dnia

6 marca 2018r. (Dz. U. z2018r., poz.646,)

4. Dataigodzina zakończeniakontroli.. ,,,,..'j..:...l"l.i,,,..i...*...:g......
]l

5. Czas kontrołiobszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości- ,..]|.'.: j.'...,.:i..{..:l.i,,:::,i,.}{..

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena sytuacji w zakresie przestrzega nia zakazu palenia w złtięku z egzekwowaniem przepisów
ustawy z onia 9 listopacia 1995r. o ochronie zdrowia przed następsiwami uż,ywania ty4oniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. z 2017r,, poz. 957,)

13. Fodczas kontroii wypełniono formularze koniroli - nr....,.,.:.,...i.ii.,."j.l. x.t

lli. WYi.llKlKoNTRoLl
,1. lnformacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje

istotne dla ustaleń kontroli



Strona 3 z (6)

2. lnformacje istctne dla ustaleń kontroii np. stwierdzenia dotyczące sianu technicznego podmiotuiobiektu,
stanu sa nitarno-higienicznega

1:9:.. j|}. :: ł

y\ ,..*,Ę/,Lyr'Ę.,I 4'l:^-i \<JIl }iv,,^V\rrtv!tr'i4\_\J.J #ĘJ \^/\lV| l/Ę: /L{JL_ ł_"!"""

{,,,-l_UU,+&rl. ii,Vy'l L,,r,,, |, o *9* ot,.r,t y-,.,{ Xra^ L.ł?. , \Lłnrłr]"
il*od il l,, .Iti,J,;';,- ; i,_,lJł;._;,,,;"i, ł_.."L il,J*_^
flp.i,l_,,_r*r| {z-{ irr, *_o-';Ę;rl--' I 

i nl-;.,{',, ,I**r'ł'i'- ;L; .-;;,{"
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podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, kió;,e naruszcno"

4. Doraźne zalecenia, uwagi iwnioski*
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lv.UWAGl lzAsTRzEżeuł osoB UczEsTNlczĄcycH W KoNTRoLl

1. Omówiono wynik_i kontroli, cjokonano/ nie-dokonano wpisu do ksiązki kontroli/dzienł+ika-budełły*"

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenla lub wyrazy bĘdne i te, które je zastępują

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części lll pkt 3 lit..]...nie
nałozonolnało,ż"onet* grzywnę w drodze mandatu karnego na

( i mię i n azwi sko/st anowi sko)

wwysokości......... słownie,

(nr mandatu karnego)., ,,

Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
:. .,i1 ; jl . <-lr.,__,vi

""""\"""]1
(imię i nazwisko/adi'a^i) \

Frotokclł został sporządzony w 2 jednobrzmiąpych egzempiarzach

Z treścią protokołu kontrołi zapoznano się/nie*apoznanosię ""

\r'/ przypadku odmowy podpisania protokołu nale,zy wpisac powod odmowy podpisania protokołu
EYREKTOR Zespi,l Srit+i i,Jt 3;}

uI. M. Slłcl;ł, ,t, .l]l , , , ,.5_^'],: J,,: jJs.cz
ll tel. 5;2 3+5 ż§ ] l

,m,gr lza,błła l\fac\|1ełuska lrrPslłłi-il,;.r,,
tel. 5;:3.;:) ,.: , ,', i,,,) r ; ,,;, :j.1,1 JJ

@zytólny podpis osćb c,becnfiń podczas konłroli)

/\l,ii
,I h L.Lt"\,

. . .. . ., Julr,|t !,.r.'fr-F.,ńie,.lu ł r,h

Gzyretny po{pis kontrolującego (-ych)

V. PoTWlERDzENlE oDBloRU PRoToKoŁU
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u,,,,,u,,,,ul. M, )1!l0iji]!;],i i;i.1.,!:1]] lł |)1-1]']]] Łj,i;iji]§:cZ

tel. 5;],3..ll: |i'.ł:,| ! , i;::.:: ]_;;l .i]:,i) 1,3 l]1
NlP 554-]1 ,l,i.],i]{iii . iii1-],1 i] :l!, i,]ijii0

, .. . .i',, . . .,.]. .}. .i:l,i. . f .! . . . . . .i,j j. : .-.,::,,,. j,.
(nazwa/nĄ



POUCZEN|E: V-!terminie 7 dni oci clał/ cioręczenia nirliejszego proiokołu kontroii mogązostać zgłoszone zastrzeżenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kcntroli dotycząwarunków skontrolowanego podmiotu w czasie i mieiscu trwania kontrali,

Strona na każdym etapie postępcwania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji
s a n it a r n o-e p i d e m i o l og i c zn ej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisac ,,nie dotyczy"

"* niewłaściwe skreślić
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