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PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr |!P 4(.........  '
(Miejscowość i dataj

przeprowadzonej przez Joannę Turkiewicz-Gajda -Starszego Asystenta ds. Higieny Pracy, nr 
upoważnienia do czynności kontrolnych 405/16
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kołobrzegu
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 2015r.. poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustany z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz 23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
LI. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks): - f ' - i
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fl'1 (y 3 Z f -ł®

.Cii Ż . ft.l.Ń.: $ $ i \L. i.lkl...... M .........................................................
1.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: - i

(imię i nazwisko /pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników) 

(adres zamieszkania /adres siedziby/w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników z telefon /faks)
1.3. NIP..6.7±.COr. Ą.Ł:.?bA...................REGON..b.Ź..19. .4................PESEL........................................
1.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym. (imię i nazwisko, stanowisko) __

bd ac ... 1^41 . ..tu aV4 • • <4.... ?.. . .d... C/j

1.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu_w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (nnęinazwi^dancmi^)
3^44.0/?^.. .7kzt. .U?! /Mik. .zOy dJ.f-k.. .Oz-.-^Tt . A/ .dk'2-T|... U//. 7 Ó

1.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
II. 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: ....£.k..?Jy .......fydd.t..... *.Q.....................................................

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:
- Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków określonych Decyzją PPIS w Kołobrzegu Nr 20/15 z 
dnia 01.12.2015r., pkt. 1 a, b,
- przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych / Dz.U. z 2015r., poz. 298/

innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

ni. WYNIKI KONTROLI:
III.l. Informacje O kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym 
się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu,^informacje dotyczące ustalgj pokontrolnych 
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111,2. Wypg^a^enie użyte podczas kontroli*:

TIL^. Podc^a^komrołi do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów*

IIL4. Korzystano/' z wyników badań i pomiarów:

IIL5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które 
naruszono*: . .



Protokół kontroli nr JMW Strona . z

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu* 
'/At

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.
Wnoszę/ńie wnoszę^* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego.

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. ./nie nałożono^ nałożono** 
mandat karny na..................................................................................................... .77777......... ...........

(imię i nazwisko, stanowisko) 

........................................... w wysokości.........................na podstawie art...............................................
(nr mandatu karnego; \ (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.................. nr......................

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

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te. które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i 
omówieniu (został podpisajiy/odmówiono podpisania**.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

/ Dokonani)/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej iTksiążce kontroli*/*
Wydano/nie wydanoy na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne 
zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **........................................



Strona zProtokół kontroli nr (... r..

Data i godz. zakończenia kontroli: ...... ’ Łączny czas kontroli:

larodnb

x ZROWN/K
^CZALN//ciEKÓW

(podpis ulub pieczęć strony /przedstawi a kontrolowanego.zatefi^ft^

e 4 “s7 37 9 ■
St. Asystent ds. Higieny Pracy 

Powiatowej Stacji 
Sanitamo-1 Kołobrzegu

(podpis osób obecnych podczas kontroli)
"j.......... Ipij Ti^kiwkz-Gajda
(podpis i /lub pteczęc ^ooylpsobjkomrolujpce]fychj

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu .. A.7.: ?.7 ’

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w^oło^rzegu

k/ Paudffiyciów
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu 
może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładwóbiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy" 
**- właściwe zakreślić



państwowy powiatów 
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PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 

w KOŁOBRZEGU

78-100 Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8 Nr teł. 094 35 235 54
Nr faxu 094 35 230 13

Kołobrzeg, dn. 24.03.2016r.

UPOWAŻNIENIE Nr H0TI4A

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412) a także §1 ust.l oraz ust.2 pkt.2-4 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników 
stacji sanitarno- epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania 
określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów 
sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10) oraz art.79 
a ust. 1, 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 
2015r., poz. 584) upoważniam:

Panią Joannę Turkiewicz-Gajda - Starszego Asystenta ds. Higieny Pracy w Oddziale 
Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, 
posiadającą legitymację służbową Nr 3/09, do przeprowadzenia czynności kontrolnych w

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

Zakres przedmiotowy kontroli:
- Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków określonych Decyzją PPIS w Kołobrzegu 
Nr 20/15 z dnia 01.12.2015r., pkt. 1 a, b,
- przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o 
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych / Dz.U. z 
2015r., poz. 298/

Kontrola trwać będzie od dnia 24.03.2016r. do dnia 24.03.2016r.



IL. lPóń$lvGMyvIhnwmtowyIfii$^ńnSimnąmwwv|<KiRirtrpzęąuiiną:^ StuąjiSmiiMtno-
]Ęlidtoitób^«7Xi^jw^lxHjKe^u mayppraaveo;
I’P \^^wttmńerimśffi^i’wsjidio-

a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz 

wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i 

powietrznej,
d) obiektów będących w trakcie budowy

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,
3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych,
4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412).

2 . Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 584 z póżn. zm.), zwanej dalej „usdg” oraz przepisy ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412).

3. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (art. 79 ust. 4 usdg).Na wniosek przedsiębiorcy kontrola 
może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia (art. 79 ust. 5 usdg).

4 . Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach
pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne 
czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to 
usprawnić prowadzenie kontroli (Art. 80a ust. 1 i 2 usdg)

5 . Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły
kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania 
liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

6. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania 
kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w 
sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w 
protokole kontroli (art. 80b usdg).

7. Czyimości kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, chyba, że 
przeprowadzenie kontroli uzasadnione jest bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego (art. 80 ust. 1 
i 2 pkt.4 usdg). Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie 
kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności!art. 80 ust. 3 usdg).

8 . W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego 
obowiązku, o którym mowa w art. 80 ust. 3 usgd, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika 
kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(tj. osobę umocowaną przez przedsiębiorcę do dokonywania czynności prawnych w trakcie kontroli), lub w obecności 
przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu 
przeprowadzającego kontrolę (art. 80 ust. 5 usgd).

9. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez 
niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W 
takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w 
tych przepisach, lecz nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli (art. 79 a ust. 1 usdg).

10. W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czyimości 
kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której 
podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli (art. 79 b)

11. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy (z wyjątkiem gdy 
przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub jest 
uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego).Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność 
gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa, zasada ta odnosi się do 
zakładu lub części przedsiębiorstwa (art. 81 ust. 1 i ust. la usdg)

12 . Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
a. w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców -12 dni roboczych;
b. w odniesieniu do małych przedsiębiorców -18 dni roboczych;
c. w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
d. w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych (art. 82 ust. 1 usdg).

Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska 
naturalnego (art. 82 ust. 2 usdg).

13. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu (art. 79a ust. 8 usdg).
14 . Przedsiębiorca może unieść pisemny sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem

przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2usdg. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie wraz z 
uzasadnieniem do organu podejmującego i wykonującego kontrolę, a o wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na 
piśmie kontrolującego (art. 84 c ust. 1 i 2 usdg). Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez 
organ kontroli(art. 84 c ust. 3 usdg).

15 . Terminy wskazane powyżej obliczane są zgodnie z art. 57 Kpa / Dz.U. z 2016r, poz. 23/

Kwituję odbiór upoważnienia:

Data:
Podpis kontrolowanego (osoby upoważnionej)

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. 7. o.o. w Kolobizegu

2 4 MAR,20i6
Paweł Hryciów


