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KONTROLI SANITARNEJ
ORYGINAŁ/KoPa*)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę PrzeProwadzot|o na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 muca 1985 r. o państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z2017 r.poz.I26I),wzrviązku zart.67 ust. 1i2ustawyzdnia L4częrsxlca1960r.Kodeks
postępowania adminisbacyjnego @z. I]. z20I7 r. poz. 1257 ze nn ).
SPosób PrzeProwadzania kontroli określa !19ce{ura urzędowej konholi ąywności oruz materińów i wyrobów
PrzeznaczonYch do kontaktu z żyvnoŚciąPKJBŻlU określona w zarądzónfu ru I04l77 Głównego tn.p"ttoru
Sanitarnego z Ćtńa 8 maja 2077 r. w sprawie procedury przeprowadzaniavrzędowej konfooti zirwnojci oraz
materiałów i wyrobów przeanaczonych do kontakto 

" 
ry*^ÓS"ią.

Na Podstawię art. 47 ust. 2 ustawy z rlnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców @z. TJ. z 2018 r. poz. 646)*)orazna Podstawie art. 3 ust. 2 rozporądzenia (WE) nr 882t2O0Ą parlamenfu Europejskiego i Rad} z dnia29kwietria 2004 r. w sPrawie kontroli urzędołvych przeprowadzarrya\w celu ,pru*d!.niu Ęodności 
" 

p.r*"*
PaszowYm i zYwnoŚciowYm orazregułami datycącymizdrowia nłłierząti dobrostanu zwieńąt.pz.ui.unt
165 z30,04,2004, str, 1, z Poźn. zmiDz.IJrz. UE Potskie wydanie specjalne, ror,dr.3,t. a5, str. 200, z późn.
z,m.) - nie dokonano zawiadomienia o zalrńarzewszczęcia kontroli.

I. Inforinacje ogólne dotyczącekontrolowanego zakładu

I.Zakład:

(p eł na n aał a,l w s 4ls t ki ć,ni ez b ę dn e ffi ne do Ę cz q c e i d entyfi kacj i z akł i du)

...1:..i.{,.',o.......lr,i..'.......Ło.r!n.;..-l..,.,,}.....g.............," 'G;ó
NIp .§:j.];...{,..:....}i*.: ..2.rr...5.... DoM PoMoCY SPOŁE0ZNĘJ

w Rzeszowie
rpr.\*3...;d.,*;..1o.}...} .?......FAx ......... E-MAIL .....Ęłię.rl.r..Łabęd,aia.9...... !

35-207 Rzeszow, tui. ll ląa p al
Zal<ład objęty nadzorem na podstawie: . . . .,: . . . l .Cr .,.}... * . . -§} }. i}. . . . .

(podać nr decyzjłlub wpisu do rejesłnł)

2. Kierujący zaŁJadem:

PrzeProwadzonej Przez upowńnionego Cvctr) przedstawiciela (i) Państwowego Wojew ódzkiego/
raticznego*) Inspektora Sanitamego w Rzeszowie

3.,Przedstawiciel zakładu:

} ( i, i _ i l
"......}..?:..:...........].,ri.*.-,i:ł,r............!"....-....l...:.,.;,: -y........i.....!r.t.i::.i.-,.,*.]..!r.

(imię i nhzwisko, stanowisko)

l
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(osoby przywołane przez strorry na świadka dokonanych crynności kontrolrlyĄ

1 lt r. i
4. Za7ęesprzedmiotowy kontroli:.........l';.,,'....:.:.ł..i.......,ś-.l}.::};\.:,.]H...*.........*y:.r.ł.ir.l.d:..

!

5. Wyposazenie użyte podczas kontroli:....
l.

................l..,,.,,,*ź.::..*y........*.1:.iii.x.ł.r.ł.i.lr.................. r..l|.

II. 1. Opis §tanu faktycznego (charalcter dztałalności zaHadu, liczba pracowników i inne informacje
char ah ery zuj qc e z ald a d).

,t,trlni!
:\......r..":,ł§:,.......:..,},.!,j,,rroj.r*.....$*J** j.ą........s.-. ...l.ń.*.

'l ł l^ l , o' \ l
....Ł.:l.;.,t.i}.:. j..r...:....1.f.r.ł, j.t:::l.;j.:..;i.lł.r+J..........łl,,.,.o.i.,l.:r.;;

1!i -'0 };
ld

...l.r-,.:.}...,};:......i:.].....,........*....a.:l!..:.:..,'..!.........:.y.r.,.i.,,i..o,]..,..,,.,,,......,,,.1*.r.,,-.z...lt t ....... )... i... llili}lłlilrr-tr |,_.L .; t i_or"L*L,'
ł..r.*'.u.i..ł.*.,.A/i}, lń ł:. (

fl

..'a:...,i,ł.L,i../.L:.}:...;.L.}-j...]'.**!i,i...!.-r,,].}:+.l..{..t:l i;-:;....,};ł.!_.,l.\....r...o.|r.,

Integralną częśó protokołu stanowią następują ce zńącnlil<l: ZFHI(/BŻ/01/01/01,

l



III. Ustalenia pokontrolne
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1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt zń. nr ZF/PI(/BV01/01/0I
ukarano

(imię, nazwisko, stanowisko)
r"\

9rzry,łnąw drodze mandatu karnego .. w wysokości........... .................zł
(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)
upoważnienie do nakładartia grzywten w drodze mandatu kamego z dńa........ ........ nr........__

(Po^ uPrzednim wYsłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wylcroczenie/ia oraz młzględniajqc
Yformacie o sYtuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu
karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2, Zgodnie z art- I0 Kodeksu Postępowarria administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy
usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych:

o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zańadomić
właŚciwego Pństwowego inspektora sanitamego nie późńej ńżw "iń 3 dni od daty w5rznaczonegotefinlnu.

j.Uwagiizasttzeżen{.F*"lgg*Ubrzedstawici.rJa4ł_@l

:::, 
*::,.*::::T ff ::::- :: :*::i;T: :::: 

*"""*

...............i ...... ""T""""",.
5. Uwagi osoby kontrolującej

INFORMACJA O PRZETWARZANru DANYCH OSOBOWYCH
Realizacja obowiązku o któryrn mowa w art. 13 ust. 7 i2rozporządzeniaParlarnentu Ewopejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwiętnia 2016 r..w sPrawie ocbrony osób fiz}carycr, rv łiąrto , prr"t-ńłii* danych osobowych i w
'P'"*l9 

swobodnego PrzlP9Tł takich danych oraz uchylenia dyrektpyy g5/46lw1 (ogólne roryorządzeńe o ockoniedanych), zwanęgo dalej ,§.ODO'':
Administratorem danYch osobowYch jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Rzeszowie, ul.Dąbrowskieg o 7 9a, 3 5 -040. Rzeszów.
Dane osobowę przetwarzate są w celach:

Ą realizacji bieŻącego lub zapobiegawczego 
_nadzoru sanitanrego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca l985r. o

lanslw9w9j Inspekcj! Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art iust.2 lit, b , g, h, i, j RoDo),
b) archiwalnYch, naukowYch, dowodowYcĄ staĘ_stycznycĄ'analitycznych i adminishacyjnych w interęsie publicznym(podstawa z art. 6ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit, j nbóOl.'

osobom, których dane są Przetwarzane przrysłu§ują:, prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danychosobowYch PodlegającYch Przatwarzańu, prawo- do sprostowania 1poprawiania1 swoicil danych, prawo do usunięciadanYcĘ Prawo do ograniczenia Przetwnzania, pfawo do wniesienia iprzeciwu *Ób"" przeffiarzania danych osobowych,prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osoboivych.
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Dane osobowe będą przetwatzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocźowym i kurierom. Dane mogą być
przekarywane również ins§rtucjom określonym przez przepisy prawa oTaz podwykonawcom (podmiotom
przstwnzającym) np. firmom informatyczrym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych
jest wlłnagane obligatoryjnie przez Admiństratora, w cęlu realizacjibieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

na podstawie ustawy o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ocbrony swoich danych osobowych może Pani/Pan

:::::T:::::::::::::::::T:::::::1::::1::::::]'^l":9::,",^::::::

/\L

6. Czashwaniakontroli: od.............. ł.ł..:.'.:................)..... ao

Protokół niniejszy wrM z załącznkartt został sporządzony * J... jednobrzmiących ęgzempIarzach
dla kżdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonaó odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: ........... ,/*'*,

, >J

(podać: numer strorly protokołu, załqcznika, olłeślenia lub wyrazy błędry i te, tĆ6Ę je zastępl

..::j.Ęr_o..w.M.il|.ll.......,"l.)ł/ nn.,^ _ /:3,. .*ił'za*--
(podpis ipieczęćęlr9ńWńń*"'l]oM PoMoCY SPoilji}fr; ł;;; ;; : Ń

(podać: numer strorty protokołu, załqcznika, olłeślenia lub wyrazy błednp i te,

.. iłll rlr ,, ł/ł ,"

ie zastępujq)

( podpisy świadkow )

Iv. potwierdzenie odbioru protokołu
35-207 Rzeszów, tei. l r 74B 12 87

zeprowadzonej w dniu (-acĘ . .....11..r:....§......:t ,ł.7.Ź.

otrzymałem Gam) w dniu..........j.Ił. .. Ł..-,:,ł;
KlE

Właściciel/o§oba upowazniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pirotokołu może
z$osić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli doĘ cząwyłącznie skontrolowanego zakładu.
Niniejszy protokół nie moze byó bez zgody Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie powielany inaczejjak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod
nie zatwierdzono*) łyyniki
sanitarnego:

względem formalnym po dokonaniu
kontroli na egzemplarzu protokołu

czynności kontrolnych i zatwierd zono l
właściwego państwowego inspektora

(data, podpis kierownika komórki organŁacyjnej/
kierownika techniczrego/ zastępcy)

') zómaczyć właściwe
**) 

skreślić w przypadku podmiotów, któlch nie dotyczą przepisy o swobodzie działalności gospodarczej


