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PROTOKOL KONTROLI fi HP 23OI 2017

Gorz6w Wlkp. 20. 1 1.2017 r.
(miejscowosa idata)

przeprowadzonej przez:

Hanng Pietruszkg - Sekcja Higieny Pracy, up. 152 12626
JoannQ Niewieczerzal - Sekcja Higieny Pracy, up. 154 12626

(inig i nazwisko, koil6tka oryanizacyjna, upowa2nienia do Wkonryania czynno'ci kontrclnych)

pracownika(-6w) upowaznionegoGych) pzez Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Gorzowle
Wlkp.

(nazwa ary anu Palstwawej lnspekcji Sanitarnej)

KontrolQ przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
lnspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017t. poz. 1261) w zwiqzku z art. 67 51 oraz art. 68 51 i

czerwca'1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017(. poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:
Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
ul. Zieleniecka 11

66-400 Gorz6w Wkp.
( peln a n azwaladre sielefon/f a ks/Nczla elektron icz n a)

2. lnformacja dotyczqca kontrolowanego obiektu:
Wojew6dzki lnspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennactwa
Oddzial Wojew6dzkiego lnspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa - Gorzow Wlkp.
ul. Zieleniecka 11

66-400 Gorz6w Wlkp.
tel. (95) 723 90 08 e-mail: wi-gorzow-wlkp@piorin. pl
(petn a n azw a/ad re sielelon/fak{poc zta e leklrc niczn a )

Podmiot prowadzi dzialalnos0 administracji publicznej zwiqzanq z realizowaniem zadafi o charakterze urzg-
dowym i wykonujqcym badania na zlecenie przedsiebiorc6w

(pelna n azwa/adrcsnelefon,taks/poczta eleklrcniczn a/rodzaj prowadzonej dzialalno'ci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagafi:
Ryszard Mroz - Wojew6dzki lnspektor Ochrony Roslin i Nasiennictwa

(imiQ i nazwisko/pelna nazwa (inwestat/organ zalo2ycielski/w ptzypadku s&tkicy.flilnej WnioniC wszystkich wsp6tnik6w))

ul. Zieleniecka I 1 , 66400 Gorz6w Wtkp.
(adres zanieszkania/siedziby (w paypadku s@lki cryilnej aahesy zanieszkania wszystkich wspolnikd letefon/taks/poczta elekl@nbzna))

4. NIP: 599-28-65-868 REGON: 000580351 PKD: 84.132

5. Osoba kierujEca zakladem kontrolowanym:
Ryszard Mroz - j.w.
( i n i Q i n azwisko/st ana w i sko)

6. Osoba upowa2niona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.: nie dotyczy
(inP i nazwsko/stanowisko/dane upov/a2niajEcego/data wyclania upawa2nienia/nt)

7. lnne osoby, w obecnosci kt6rych przeprowadzono kontrolg.:

Leszek Rosolska - pracownik WIORIN pelniqcy dodatkowo funkcig pracownik ds. bhp w plac6wce
(i nie i n azw sko/sl a now iskof n ne)

fi/rf. /b,,o.4- Po17

1985r. o Pafrstwowej
$2 ustawy z dnia 14

66-40O GORZOW WLKP,
ul. (osynierriw Gdyriskkh Zl, tel. 9 5 t ZZBS B

NtP 599-21-25_841
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II. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data igodzina rozpoczQcia kontroli: 20.11.2017t. godz.8.25

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli.: nie dotyczy

3- Przyczyna odstqpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakofczenia kontroli: 20.11.2017t. godz. 1'1.50

5. Czas kontroli obszaru, w kt6rym stwierdzono nieprawidlowosci*: nie dotyczy

6. zakres przedmiotowy kontroli: nadz6r nad warunkami oracv

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*: nie dotyczy
(nozwo wyposoienio / identylikocyjny)

B. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano pr6bki do badafi laboratoryjnych..
- nr i nazwa protokolu/6w: nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis diwiqku lub obrazu.: nie dotyczy

10. Korzystano' z wynik6w badaf i pomiar6w: nie dotyczy

'11. Ookumenty oceniane w trakcie kontroli v
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy opracowana w 2011r. przez Anitq Kruszewskq

12. Wykaz dokument6w zalqczonych do protokolu kontroli*: nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypelniono formularze kontroli nr:

F INP 102 Ocena realizacji ogolnych wymog'w w kontrolowanych zakladach pracy

III. WYNIKI KONTROLI

1. lnformacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny / nr wpisu do KRS / inne

informacje istotne dla ustalef kontroli:

. Stan formalno-prawny: podmiot jest organem administracji publicznej realizujEcym zadania o charakterze
dzialan urz?dowych i na zlecenie przedsiqbiorcOw,

. Data ostatniej kontroli: 29.07.2014r.,

. Zatrudnieniet 21 os6b w WIORIN i4 osoby w Oddziale WIORIN Goz6w Wlkp. osoby na umowq o pracA, w

tym: 3 laborantki, 1 kierownik laboratorium, 1 pomoc laboratoryjna, 8 pracownik6w merytorycznych, 6

pracownik6w administracyjnych, 1 sprzEtaczka i 1 konserwator. CzeSC pracownik6w wykonuje obowiqzki wv
terenie, np. przebywajq w gospodarstwach rolnych, obiektach handlowych i przedsigbiorstwach zajmu.iqcych

siq obrotem Srodkami ochrony roslin, na plantacjach lesnych.

We wszystklch 11 oddziatach podlegajAcych \r'/lORiN na terenie wojewodztwa lubuskiego pracuje og6lem 71

pracownik6w.

Wojew6dzki lnspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa realizuje zadania w ramach funkcjonowania Dzialu

Nadzoru Fitosanitarnego oraz Dzialu Nadzoru Nasiennego iOchrony RoSlin. W obiekcie przy ul. Zielenieckiej

11. Do zadan WIOR|N nalezy m .n.:

- ocena stanu zagrozenia roslin i produktow ro3linnych przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie nadzoru

nad:

- systemem rejestracji, prognozowania i sygnalizacji obecnosci organizm6w szkodliwych,

- eksportem iimportem produkt6w roslinnych,

- systemem rejestracji pzedsiQbiorc6w i paszportowanie roslin,

- systemem rejestrac.ii rolnik6w dokonujEcych obrotu materialem siewnym,

- systemem pakowania prob idokonywaniem oceny materialu siewnego,

- prawidlowosciq stosowania Srodk6w ochrony roSlin,

- nad systemem badafi stanu technicznego opryskiwaczy sluzqcych do nanoszenia SOR na uprawy.
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Ocenie i badaniom podlegajq pr6by materialu roslinnego: nasiona, owoce, liscie, czesci roslin oraz
material roslinny przetworzony, np. deski lub fragmenty palet drewnianych, kora drzew, a takze badane sE
proby gleby. Wystepuje sezonowosc w pobieraniu prob ze wzgl?du na okres wegetacylny roslin.

Proby pobierane sq zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem w celu realizacji wymogu
prowadzenia nadzoru nad zdrowiem roSlin na podlegtym terenie oraz zapobiegania rozp rzestrzen ian iu si?
organizm6w patogennych. Pobieraniem materialu do badari zajmujq si? pracownicy. pracownicy pobierajq
proby ptod6w rolnych do badah majEcych na celu oceng obecnosci r stqzenia w nich Srodkow ochrony roslin.
Proby wysylane sE do PIORjN w Toruniu. W kontakcie ze Sor pracuje 4 pracownik6w.

W budynku przy ul. Zielenieckiei 11 znajduje siQ Laboratorium Fitosanitarne z kilkoma pracowniami. W
pracowniach badane sq pr6by materialu roslinnego w celu oceny mikrobiologicznej. Wg oSwiadczenia,
mikroorganizmy obecne w materiale nie stanowiq zagrczenia dla zdrowia ludzi i zwierzqt, ale moze wystqpie
nadmierne ich namnazanie z pr6b porazonych. Z tego wzglgdu pracownie badawcze wyposazono w systemy
wentylacyjne w celu ochrony pzed zagrozeniami obecnymi w powietrzu: filtry HEpA, lampy uv, komory
laminarne, digestoria.

W budynku znajduJq siq pomieszczenia pracy:
- PokOi przygotowania roztwor'w i podlozy, gdzie pracownice przygotowujE podloza hodowlane i roztwory
buforowe. Wykonuje sig pr6by z uzyciem roznych antybiotykow. Uzywane sq m.in. substancje o dzialaniu
zrqcym dla sk6ry ioczu: kwas solny, kwas octowy lodowaty oraz toksyczny metanol, ktory sluzy do utrwalanla
podlozy polselektywnych w metodykach badah dla okreSlonych szczepow bakterii. Metanol uzywany jest w
minimalnych iloSciach, w ciqgu roku zuzywa siq 10 ml - 50 ml. Przechowywany jest w szafie zamykanej na
klucz w iloSci ok. 500 ml (w szktanej butetce o poj. 1000 ml). W 2017r. zu|yto 45 ml.

W Pracowni Entomologicznej i Nematologicznej laboantka oglqda preparaty pod mikroskopem. przedtem pod
digestorium przygotowuje roztw6r mieszaniny laktoglicerolu ze stqzonego kwasu mlekowego, gliceryny i
formaliny w stezeniu 4%. Roztw6r formaliny sporzqdzany jest na terenie obiektu przez jednq osobg. Wg
oswiadczenia badania te sE pzeprowadzane zadko, tj. bwvaie lata, kiedy badania w og6le nie sE
realizowane Ustalono, 2e w 2017r. zakupiono 100 ml formaliny 4%. Do wykonywania badah przeszkolono
lEcznie 3 osoby. Zasadniczo wykonuje badanle 1 osoba. Zgodnie z kartq charakterystyki formalina 4ok nie ma
dzialania rakotw6rczego dla czlowieka.

Praca w kontakcie z antybiotykami
w Laboratorium uzywa sie tez dwa rodzaje antybiotyk6w: amfotericin-beta-solubitized i trimethoprim w poslaci
sypkiej, ktory po rozpuszczeniu w metanolu lub w wodzie aplikuje na podloze (producentem antybiotyku Jest
flrma S/gma Aldrich Sp. z o.o.). Badania z uzyciem antybiotyku wykonywane sq sezonowo: w okresie od
sierpnia do marca, srednio .ieden raz w tygodniu. Narazenie laborantki na antybiotyk jest kazdorazowo
krotkotrwale i trwa ok. 5 minut.

Zamierzone u2ycie czynnik6w biologicznych
W Pracowni Bakteriologicznei laborantka obserwuJe preparaty pod mikroskopem, wykonuje oznaczenia w
testach Flsh oraz badania na podstawie testow E/isa (test immunoenzymatyczny) i sporzqdza roztwory
buforowe. Szczepy bakterii sluzEce do posiew6w przechowywane sq w kriofiolkach w zamtazarce
niskotemperaturowej (<75 st. c). obecnie stosowany rest tyrko jeden szczep refererencyjny o nazwie:
clavibacter michiganensls spp. sepedonicus. Szczep jest wyszczepiany sezonowo (w okresie od wrzesnia do
grudnia) Jego przeszczepienre na pozywk? z antybiotykami nast?puje przy uzyciu ezy .iednorazowej. w
pracowni znajduje sig komora raminarna, w kt6rej raborantka wykonuje posiewy bakteryjne metode
hodowlanq. Do posjewu pobierany jest ekstrakt z buforem, pipetq pobierany.lest na plytk? i rozprowadzany
glaszczkq, a nastepnie wstawiany do cieplarki lub przenoszony do pomieszczenia obok pracowni, gdzie p,=ez
specjalne okienko jest podawany do pomieszczenia z hodowrq mikroorganizmow. Anarizy z uzyciem
szczep6w przeprowadzane sq srednio jeden raz w tygodniu (w sezonie : od wrzesnia do lutegoj lub jeden raz
w miesiqcu w pozostalym okresie. stosola/an y szczep referencyjny nie jest szkodliwy dla czlowieka, i kontakt z
nim nie powoduje negatywnych skutk1w zdrowotnych.

Dwie uzytkowane komory laminarne sE sprawdzane ze wzglgdu na skutecznosc (ilosc wymian powietrza w



Strona 4 z 6

ciqgu godziny)ieden raz w roku przez timQ Zakrad sprzqtu raboratoryinego Arpina zKonina.

Substancie objgte migdzynarodowym nadzorem
Do badah uzywa sig tez wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu, substancji o dzialaniu silnie zrqcym.
srednio cztery razy w roku raborantka z ww. zasad pzygotowu.le roztwory wodne. wg oswiadczenia podczas
tych czynnosci stosuje maskq ochronnq twarzowq pelnq (z ochronE oczu) typu ABEK .r z pochlanraczem par
kwasnych i zasadowych (stosowane sE filtry uniwersalne). Ponadto, stosowany jest w niewielkich ilosciach
wgglan sodowy (obecnie na stanie magazynowym -w irosci 100g, wqgran sodowy, wodoroflenek sodu (tyrko w
postaci odwazek - obecnie na stanie magazynowym jest 1 litr tej substancji). wg oswiadczenia obecnie w
ogole nie jest stosowany kwas octowy lodowaty.

W Pracownii Mikologicznej laborantka podczas badan izoluje grzyby z roslin
jakosciowo) Praca wykonuje w komorach raminarnych. Nie ma mozriwosci
zarodniki grzyb0w.

(wykrywanie I identyfikacja
narazenia pracownika na

w Pokoiu wir1wek iwytrzEsarek laborantka wykonuie czynnosci zwiqzane z wst?pnym badaniem gleby.
Do prob w prob6wkach dodawany jest roztwor chlorku wapnia. Dostarczona w workach gleba wczesniej
zosta.ie przesypana na sicie i przeplukana wodq. Kazda proba greby wazy ok. 2009. w ciqgri rot<u wykonuje
sig ok' 2000 badah na obecnosc organizm6w gl6wnie kwarantannowych. wg oswiaoczenl pracownrcy nie \-,majE bezposredniego kontaktu z glebq (mozliwosc skazenia gleby laseczka tQzca) peez nieoslonjgte dlonie.
Pracujq w rqkawiczkach nitrylowych. Ryzyko zakazenia tQzcem jest znikome.

Pomieszczenie z autoklawem i myikami ultrad^wiqkowymi, gdzie uzywana jest obecnie tylko.jedna z dwoch
zainstalowanych myjek do plukania sit uzywanych do plukania gleby do badan. Myjka ultradzwi?kowa Jesturuchamiana 2-3 razy na ok. 30 minut. Plukanie sit na myjce najczg6ciej czesciej o;bywa sig w okresie od
wrzesnia do kwietnia. Myjka nie wymagajq stalej obslugi i po jej uruchomieniu laborantka przebywa w innym
pomieszczeniu nie bqdqc narazona na ultrad2wiQki. Pracodawca zapewnil ochronniki sluchu, kt6re laborantka
zaklada przed wlqczeniem i wylqczaniem wzqdzenia.

Pokoi przygotowania prob do baclah, gdzie pracownica przygotowuje material roslinny do badan przez
plukanie go pod biezqcq wodq, przesiewa pr6by gleby, wyplukuje nicienie w uzEdzeniu Ostenbricka tub w
czgScie.i w automatycznym ekstraktorze cyst nicieni.

Wejscie do laboratorium nastqpuje pzez sluzq. Powierzchnie Scran i podlogi wykonane sa z materialow
gladkich, latwozmywarnych i odpornych na dziaranie srodk6w dezynfekcyjnych. Kazdy pracownik po 

=.zakonczeniu pracy sprzqta wlasne stanowisko uzywajEc irodka lncidur Ptus spray. po zakoitczeniu dnia
pracy laborantki myjq sprzQt i wycierajE urzqdzenia. Pozostale powierzchnie w pracowniach i innych
pomieszczeniach sE sprzqtane przez pracownika technicznego, kt6ry wyciera stoly i powierzchnie robocze,
myie podlogi i co jakis czas myie okna (srednio 1 @z na 6 miesiecy). powierzchnie budowlane i cz?sciowo
powierzchnie robocze sq dezynfekowane pzy uzyciu srodk6w: Lysoformin 3000 i lncicrur ptus spray.

Na drzwiach wszystkich pracowni umieszczono tabriczki z piktogramem ostrzegaiqcym przed
zagrozeniami ze strony czynnik6w biologicznych (tJwaga! Czynniki biologiczne, uwaga! Niebezpieczehstwo).
Pracodawca przedstawil re.iestr stosowanych substancji chemicznych i mieszanin oraz katly charakterystykj
uzywanych Srodk6w chemicznych. Wiqkszo56 z nich zostala zaklasyfikowana jako drazniqce iszkodliwe dla
zdrowia. Kilka substancji jest o dzialaniu zrqcym, w tym substancji stosowanych w postaci odwazek
analitycznych, sluzqcych np. do regulac.ji pH roztworow buforowych: wodorolenek sodu, kwasu solnego
(odwazki o stQzeniu l mit/titr).

Do oczyszczania Sciek6w laboratoryjnych wykorzystywane jest urzedzenie przeplywowe do rch dezynfekcji
przy u2yciu promieni UV (przed wprowadzeniem oczyszczonych gciek6w do kanalizacJi komunalnej),
pracujqce w trybie automatycznym i nie wymagajqce bezposredniego nadzoru. W poczqtkowym etapie Scieki
sq odkazane 15 % roztworem podchlorynu sodu. Prowadzone jest automatyczne dozowanie podchlorynu w
iloSci 20-30 g / m3). Promieniowanie UV jest takze wykorzystywane w lampach biob6jczych stacjonarnych i
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przenosnych (sq 2 lampy do wykorzystania). w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
uwzgledniono ekspozycjQ pracownik6w na promieniowanie UV.
W pomieszczeniu oczyszczalni Sciek6w znajduje sig beczka o poj. 100 litrdw, do ktorej Srednio co 3 miesiAce
pracownik wlewa z kanistra 10 litrow podchlorynu sodu (substancja o dziataniu zrqcym). Stwierdzono brak w
pomieszczeniu natrysku bezpieczehstwa. Pracownik podczas uzupelniania podchlorynu uzywa rqkawice
ochronne nitrylowe, okulary ochronne i fartuch z tkaniny kwasoodpornej. Wg oswiadczenia jest mozljwoso
skorzystania z natrysku w lazience znajduje sig w odleglosci ok. 20.

Przedstawiono dokumentacjg oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy opracowanq przez Anitq
Kruszewskq w 2011r. W ocenie uwzgl?dniono informacje o narazeniu 13 pracownik6w (dzial merytoryczny i

laborantki) na ukqszenie pzez kleszcze obecne na rosllnnosci, z ktorq majq kontakt pracownicy terenowi
przebyw4qcy w czasie pracy na terenach porosniQtych roslinnosciE i wysokq tawq otaz laborantki majEce
kontakt z roSlinami dostarczonymi do badai. Pracodawca zapewnil mozliwosc zaszczepienia si? pracownik6w
przeciwko wirusowemu kleszczowemu zapaleniu mOzgu. Sposr6d pracownikow ujgtych w grupie narazonych
zaszczepilo sie 12 os65. Jedna pracownica z Wzyczyn zdrowotnych nie skorzystala ze szczepienia. Ze
wzgl?du na narazenie na czynniki biologiczne zalicza e do 3 grupy zagrozenia epidemiologicznego (wirus
odkleszczowego zapalenie m629u) pracodawca zaprowadzil rejestr prac i rejestr pracownikow zaliczanych do
3 grupy zagrozenia. Prowadzony jest te2 rejestr zglaszanych przez pracownikow ukqszeh przez kleszcze,
wystepujqcych podczas wykonywania obowiqzkow na stanowiskach pracy. Dotychczas nie zglaszano takjch
przypadkow.

Zapewniono pomieszczenia socjalne i higienicznosanitarne dla pracownik6w, w sklad ktorych wchodzq:
szatnia przy laboratoriurn, lazienka, jadalnia wyposazona w stoly, krzesla ikuchenkg mikrofalowq. Obok W
pomieszczeniu znajduje sig zlewozmywak dwukomorowy. Zapewniono do punkt6w wodnych doplyw wody
biezqcej zimnej i cieplej.

Pracownicy objqci sq opiekE profilaktyczno-medycznE przez lekarzy uprawnionych z przychodni
Fundacja Nasze Zdrowi,; w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy pisemnej z dnia 14.02.20i1r. Nr 31/201 1.

Na badania okresowe l.ierowani sq na podstawie aktualnie obowiEzujqcych skierowail. W odniesieniu do
pracownik6w WIORIN Oddzial w Gorzowie Wlkp. pracodawca na skierowaniach na badania umieszcza
adnotacje o ekspozycji prilcownika na stanowisku pracy na Srodki ochrony roslin. Stwierdzono, ze wszyscy
pracownicy mieli aktualr': zaSwiadczenia o braku przeciwwskazan do pracy, wazne na okres 2-3 lat. Nie
stwierdzono przecivwskir; .,h lekarskich do pracy.

Laborantki kupujq farl chy ochronne we wlasnym zakresie, w zamian za uzywanie odziezy wtasnej i jej
pranie pracodawca wyp ,' ta ekwiwalent plenigzny.

Do udzielania pierwsz'r, pomocy przeszkolono 2 pracownik6w.

Informacje istotne , la ustalei kontroli np. stwierdzenia dotyczqce stanu technicznego
podmiotu/obiektu, st. I u sanitarno-higienicznego:

Stan techniczny isanitar ly obiektu nie budzi zastrzezen.

Nieprawidlowo5ci stt^' i'dzone podczas kontroli z podaniem przepis6w prawnych, kt6re naruszono*:

Nae stwierdzono uchyb i w zakresie higieny pracy.

Dorazne zalecenia, uv gi iwnioski.: nle wydano

2.

J

4.

lv. uwAct I ZASTRZEZT i

1. Omowiono wyniki kont r

2. Wniesiope / nie wniesir r

dokonano/ FielekeF€€o wpisu do ksiqzki kontroli/dziesnika+udewy..

'" uwag i zaslrzeaef, do opisanego w protokole stanu faktycznego
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___fla Ri€€i€no/n ie

7.

4.

5.

(poda.: nunet strony prctokolu, okeslenia lub WGzy btedne j le, kt6re je zastepujA)
za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w ciesci trr pr<t s iit....... nie nalozono / nate*€no:-grzywng w drodze mandatu karnego na: --- nie dotyczy ___

w wysokosci -------- srownie --------- 
(imi, i nazwisko/stanowisko)

(nr nandatu karnego)

( pad s! awa pr awn a ) ---------
upowa2nienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr ---z dnia--------wydane przez:
nie dotyczy

(nazwa o.ganu Patslwowej lnspekcji Sanitanej)

Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy pzyjqcia mandatu: nie dotyczy
Z tego prawa skozystata/nie skozystala--: nie dotyczy 

''

Daneosobyodmawia jece jprzy jgcia_^dr;hri,,"r,l?J!":;1",

8. Protok6l zostal sporzqdzony w 2 jednobzmiqcych egzemplarzach

9. Z tresciE protokolu kontroli zapoznano si9 / ni+zapeznane+q ..

10 W pzypadku odmowy podpisania protokolu nalezy wpisao pow6d odmowy podpisania protokolu: nie 
v

dotyczy

I;1li:!l 
[,,;.:logrki rnspektor

I ny'

3. Poprawki
naniesiono.'

uzupeln ienia do protokolu

(czylelny podpis kantrotujEcego (ych)

(czylehy podpis as6b obecnych poctczas kontrali)

0,'.^1

Mlodszy Asvstent

*r. r*,{r,",*"***

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protok6l kontroli sanitarnej otrzymalemcam) w dniu 20.11. 2O1Z(.

Lubusli \\/o

ltI
"'tid zk i

,[?,*,T,H6X tt. ryspD K?oR AI
ry"nosuxr.vlsftiii6iftigg{?o.I/ry wi?ii

O(hrory

ard fuIr6z

anu, uto| c-iiittn w*o

(czytetny podpis osoby odbierciqcei protok't i piecze, podniatu)

W trakcie kontroli wykozystano/nie wykorzystano formularze kontroli*r:

F lHPll2 Ocena realizacji og1lnych wymog^w w kontrolowanych zaktadach pracy
(nazwa/nr)

PoUczENlE: w teminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokolu kontroli moge zostac zgloszone zastzeienia do ustatelj stanu
faktycznego..

Wynikikontrolidolyczq warunkdw skontrotowanego podmiotu w czasie i miejscu lr,/rania konlroli-

Strona na kazdym etapie postepowania na prawo wgtqdu w dokumentacje w siedzibie wtasciwej stacji sanitamo-
epideniologicznej.

- w pzypadku odpowiedzi negatwnej nale/y wpisa' ,,nie dotyczy"

" niewla1ciwe skre'liC


