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PROTOKoL KONTROLI SAI\TITARI{E"I

Nr H'Z.9o2or9 .12.2.2o2t. AM Lublin, dnia 19.04.2021r.
(miejscowolt i data)

Przeprowadzonej ptzoz upwairnionego (-ych) przedstawiciela (i) Panstwowego Wojew6dzkiego/

F"*"to*"g4C-"rcznego') In"pektora Sanitamego w Lublinie

Malgozatg f,gtowskq - Mlodszego Asystenta, numer upowainienia do wykonywania czynno5ci
kontrolnych znak: K.057.2.23.2021 ;
Adelg Markiewicz - lvffodszego Asystenta, numer upowaZnienia do wykonywania czynno$ci
kontrolnych znak: K.057.2.24.2021.

( imig i nazwisko, stanowisko sfuhbowe, rr upawoinien do ayno:ici kontrobrych )

Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Paristwowej Inspekcji Sanitamej @z.lJ.22021.r... poz. 195)l), w miqzlan z art 67 S I oraz art. 68 $
1i $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020r. poz. 256 zE zrlr,)t). Spos6b przeprowadzania kontroli okresla Procedura urzgdowej kontroli
zywno5ci oraz material6w i wyrob6w prz.enncznnych do kontaktu z irywnosci4 PKlBiU0l okre6lona
w zav4dz*nir2\ w 29lll9 Gl6wnego Inspektora Sanitamego z dnia 13 grudnia 2019r. zrnieniajqcego
zarzadzsnie w sprawie procedury przeprowadzania urzgdowej konlroli ZywnoSci oraz material6w
i wyrob6w przeznaczonych do kontaktu z 2ywnoSci4.

Na podstawie
A=-ze+*ffi-+62)l)') oraz na podstawie art. 9 ust. 4 roryn4dzsna Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20171625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontoli urzqdowych i innych czynno6ci
urzgdowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa Zywno5ciowego
i paszowego oraz zasad dotycz4cych zdrowia i dobrostanu nierz4t, zdrowia ro6lin i 6rodk6w ochrony
ro5lin, anieniaj qce rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE)
nr 39612005, (WE) m 1069DO09, (WE) nr 110712009, GIE) nr ll5ll20l2, (JE) nr 65212014, (JE)
20rc1429 i (JE) 2016D031, roqorz4dzenia Rady (WE) nr 112005 i (WE) nr 109912009 oruz
dyrektywy Rady 98/58/WE, 19991741\t{E, 2007143^t{8, 2008/119/nrE i 200811201\{8, oraz
uchylaj4ce rczporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 85412004 i (WE) nr 88212004,
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662IEWG, 90l425lEWG, 9ll496lEWG, 96/n1Ile, 961%nNE
i 97178^tIE oruz decyzjg Rady 92l438lEWG (rozporz4dzenie w sprawie kontroli urzgdowych)
(Dz.Un. L 95 z 07.04.2017, str. 1) - nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczgcia kontroli.

I. Informacje og6lne dotycz4ce kontrolowanego zakladu.

l. Zaklad:
BIok irywienia w Pzcdszkolu Nr 13 w Lublinie

(pelna nuwa, wszysthie niezbgdne dane dotyczqce iden4fikacji zaHadu)

uL Okzei 9,20-12E Lublin
(adres)

Podlega: Gmina Lublin

r) Kaidorazowo nale2y wskazad obowiqzujqcy publikator ushwy

2l Katy'lora,]o,wo naleZy w<kazad obow&anjqce zarzqdzenie Gl6wnego Inspektora Sadtamego olcedlajgce t9 procedurp
wraz z jego mianami.



F lPWPtiUOt lDt
Stsona 2 z 6

NIP 946-266-96-82

TEL.81 747 29 58 FAX- E-MAIL

Zaklad objgty nadmrem na podstawie: obielt pod stalym nadzorem PPIS w Lublinie.
(podat nr decyzji lub tepisa do rejestru)

2. Kierujqqy zakladem:
Pani Violetta Kowalik - Dyrektor Przedszlola

(iniC i nuwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakladu:
Pani Violetta Kowalik - D5nektor Przedszkola

(inig i nuwisko, stanowisko)

Swiadk6w nie przywolano.
(osoby przywolane pnez strony na iwiadka dokonarych uynnoici kontrolrych)

4. Zakes przedmiotowy kontroli: kontrola sanitama przeprowadzona w zalresie oceny warunk6w
2ywienia zbiorowego dzieci uczpszczajqcych do plac6wki przedsz"kolnej.

5. Wyposa2rcnie uZyte podczas kontroli: zestaw komputerowy znak: lW 9-92131224.

II. f. Opis stanu frldycaego (choaber dzialalnoici zaWadu, liczba pracownilcow i inne informacje
choruloeryzuj qce nWad).

W bloku irywienia prowadzona jest dzialalno66 gastronomiczra w zatresie przygotowywani4
wydawania i konsumpcji dari z wykorzystaniem surowc6w (miEsa czerwonego, drobiowego, ryb,
wenzyw okopowycll nieokopowych, jaj, p6lprodukt6w i wyrob6w Cotowych), napoj6w zimnych
goqcych. Dania i napoje wydawane w nacryniach wielolrotnego uzytku.

W dniu kontoli do plac6wki ncz4szczdo 99 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci przs,bywajq

w 5 salach (okolo 20 dzieci w jednej sali). Dzieciom zapewniane s4 Sniadania, obiady dwudaniowe

i podwieczorki. Posilki spoiywane s4 na salach pobytu dzieci.
Budynek, w ktorym aajduje sig obiekt, podlqczony jest do miejskiej sieci wodoci4gowej

i kanalizacyjnej. Przy punktach wodnych zapewniono dostgp biez4cej cieplej i zimnej wody. Ciepla
woda dostarczana z sieci miejskiej LPEC oraz prry umywalkach do mycia rqk w pomieszczeniu

porcjowania posilk6w na parterze i I pigtrze.

Okazano do wglqdu Sprawozdanie z tle.dai Nt 452l20lLUB z dnia 08.06.202(h. wystawione
pnzez Laboratorium Ustug Badawczych Lubelskiej Sp6ldzielni Ustug Mleczarskich
w Lublinie, ul. Proboswo 4,20-089 Lublin. Zgodnie z dokumentem badanie wykonane zostalo

w zakresie parametr6w mikrobiologicznych, wynik potwierdza ie woda spelnia wymagania okre5lone

w Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jako6ci wody przezlcrczrrnej do spoZycia prznz fuda
z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 22017 r. p2.2294). Zgodnie z zakladow4 dokumentacj4 zakladow4

kontrolne badanie wody przeprowadzane jest z czgstotliwofui4 I raz m 7 lat. System bezpieczeristwa

2ywno6ci utrzymany w obszanzs llaAmru nad jako5ciq wody w zakladzie. NieczystoSci plynne

odprowadzane do kanalizacji miejskiej.
Wentylacja pomieszczeri zakladu grawitacyjna oraz wspomagana mechanicznie (okapy

wyci4gowe nad stanowiskami obr6bki termicznej). W dniu kontroli nie stwierdzono oznak

Swiadcz4cych o nieskutecmej lub niewystarczaj4cej wentylacji pomieszczeri. Okazano do wglqdu
Protokol z dokonanej kontroli i oglgdzin przewod6w kominowych
i polqczef wentylacyjnych 012000 wystawiony dnia 08.10.202h. przez Mistrza Kominiarskiego Pana

Ryszarda Balamuta reprezentuj4cego Zaklad Uslug Kominiarskich ,,Florian" s.c., ul. C. K. Norwida
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2Dl,2l-O4O Swian*. Dokument potwierdza" Zc objqte kontrol4 przewody kominowe oraz elementy
un4dzen kominowych w budynku, w kt6rym mie6ci sig przedsz-kole (ul. Oluei 9 w Lublinie)
odpowiadaj4 przepisom Ustawy Prawo Budowlane.

Nieczystofui stale komunalne, w tym organicme poprodukcyjne i pokonsumpryjne usuwane

w budynku do pojemnik6w wyloinnych wkladami foliowymi, a nastgpnie usuwane z obiektu
do kontenerow ustawionych w wiacie na posesji, na ktorej zlokalizowany jest obiekt. Niecrysto6ci
odbierane w ramach zawau,itq umowy przez SUEZ WSCHOD Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Cieplownicza
6. Okazano do wgl4du Fakhrg VAT Nr 130391015 z dnia 28.02.2021r. wystawionq przez ww. firmg.
W fakturze ujQto koszty za Ww6z odpad6w o kodzie 20 0l 39 oraz 20 03 01. W dniu konholi nie
stwierdzono nieprawidlowo6ci w zakresie skladowania i usuwania odpad6w w zakladzie.

O6wietlenie pomieszczef, naturalne oraz szhrcae. Punkty Swietle zabe4ieczone oslonami.
Zapewniono warunki do utrzymania higieny r4k personelu pracuj4cego przy produkcji

posilk6w. Wydzielono punkty wodne przeznaczone do mycia r4k. Punkty wodne do mycia rqk zostaly

wyposa2one w mydlo w plynie, plyn do higienicmej i chirurgicmej dezynfekcji rqk Velodes Soft

firmy Medisept z aktualnym terrninem warno6ci. Zapewniono warunki do przechowywania odaeirl
ochronnej personelu zgodnie z zasadrani segregacji w szafie pmesuwnej ustawionej w kuchni. W dniu
kontroli personel (2 panie) pracowal w odzieiry ochronnej oraz Brodkach ochrony indywidualnej -
fartuchy ochronne, cznpkt, p6lmaski, rgkawiczki jednorazowe. Okazano do wglqdu
aktualne dokumentacje lekarskie do cel6w sanitamo-epidemiologicznych osob pracuj4cych

w kontakcie z Zywno6ci4.

W zakladzie zapewniono r6wniez warunki do prowadzenia proces6w zwiqzarych myciem
i dezynfekcj4 powierzchni maj4cych kontakt z irywno6ci4 poptzez wyposaicnie kuchni w preparat do

dezynfekcji w terminie wa2no6ci.

Naczynia stolowe, na kt6rych dzieci spozywaje posilki myte sq z^sadnicm i dezynfekowane

tennicznie w dw6ch sprawnych profesjonalnych maszynach gastronomicznych HYDRO 750 CLASS

EQ, kt6re zrajdujq sig na stanowiskach zrnywalni nacryri stolowych na parterze oraz I pigtze.

Zapewniono warunki do osuszania sprzgtu podukcyjnego i naczyl stolowych (ociekacze). Czysty

sprzQl oruz tlraczynia przechowywane w szaftach zamykanych i na pdkach.
Podczas kontroli ustalono, 2p rlrldzrrr nad obecnofci4 szkodnik6w i owad6w w bloku Zywienia

prowadzony jest we wlasnym zakresie oruz z Wmoc4 specjalistycznej frmy DDD. Okna

zabezpiectsne siatkami, w magazynie artykul6w suchych umieszczona putapka feromonowa
W pomieszczeniach bloku zywienia stwierdzono wyloione stacje monitorujqce obecno6c sz.kodnik6w.

Drzrvi zewngtrzne obiektu szczelne. Kanaty wentylacyjne oraz Sciekowe zabezpiecmne. Okazano do

wglqdu Protokol z przeprowadzonego audyhr za;bezpieezenta obiektu przed sz-kodnikami z dnia

22.03.202h. wystawiony przcz Pnndsigbiorstwo Uslugowe ,labij Sz-kodnika-' tr ukasz Tylec,

ul. Droga Mgczennik6w Majdanka 49158,20-325 Lublinie. Zgodnie z dokumentern nie stwierdzono

gymni, owad6w i insekt6w biegajqcych. Czgstotliwo5i wizyt specjalistycaej firmy DDD
przeprowadzana jest raz w miesi4cu. Pomieszczenia utrzymane w czystodci i porz4dku, odpady

usuwane na biei4co. W dniu kontroli nie stwierdzono obecnoir:i ani 5lad6w bytowania sz.kodnik6w

w pomieszczeniach zakladu.

Uklad pomieszczef nie ulegl zrnianie od czasu ostatniej kontroli pzeprowadzonej w dniu
25.06.2021r. Magazyn doposai:ono w urz4dzenie cblodnicze przsntacmne do magazynowania jaj.

Pomieszczenia bloku zywienia, sprzgt i wyposazenie majqcc kontalt z zywno6ci4 utrzymane

we wla6ciwym stanie sanitamo-technicznym. Pomieszczenia i wyposaienie wykorzystywane zgodnie

z pvnmaczemem. Wydzielono stanowiska obr6bki poszczeg6lnych surowc6w.
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Dokonano oceny warunk6w przechowywania Srodk6w sporywcrych trwatych i nietrwatych

mikrobiologicznie . Urz4dzania chlodnicze i z.nraialniczn opomiarowane, segregacja asofiymentowa

Srodk6w spoZywczych zachowana. Magazynowane Srodki spo2ywcze opafzone etykietami
producent6w. Nie stwierdzono Srodk6w spo2.ywczych nieoznakowanych lub o niewla6ciwej jako5ci

zdrowotrej, po uplywie terminu prrydatnoSci do spoiycia lub daty minimalnej tnryalo5ci.

Zapewniono identyfikowalno6i wszystkich Srodk6w spo2ywczych. Dostawcami artykul6w
spoiywczych do bloku irywienia sq:

- jaja - SOLID-EGGS Joanna Laskowsk4 ul. Nowy Swiat 30i/1, 20-418 Lublin;
- migso, wyroby wgdliniarskie - Takrady Miqsne Wasqg Sp. J. Hdwizyn 118, 23-400 Bifuoraj;
- pieczywo - Piekarnia Jan Nakonieczny, ul. Warszawska 25 , 2 I -080 Garb6w;

- ryby mroione -,,Welman" PPHU Ireneusz Welman, d. Zytia2lb,23-200 Ikainik;
- nabial - Lubelska Spol&ielnia Uslug Mleczaskich, ul. Probostwo 4, Lublin;
- Srodki spoiywcze trwale - Tomar Tomasz Niziuk, ul. Kasztanowa,l4, Lublin
- warzy$/a, owoce - Sklep spoZywczy CYNAMON, ul. Okulickiego ,21-O4O Swianit.

W zakladzie pobierane i przechowywane s4 pr6bki posilk6w serwowanych dzieciom w ramach

2ywienia zbiorowego.
Na potrzeby prowadzonej &ialalno6ci gastonomicznej opracowano dla zakladu system

be4pieczerlstwa zywno6ci z zakresu procedur i instrukcji GHP/GMP procedur opartych nn zasadach

HACCP. Dokumentacja opracowana we wszystkich wymaganych obszarach, dostosowana

do charakteru i zakresu prowadzonej dzialalnoSci. Okazano do wglqdu prowadzone biez4ce zapisy

wynikajqce z zakladowej dokumentacj i.
Na tablicy informacyjnej (umieszczonej w wiatrolapie przy gl6wnym wej6ciu do plac6wki) dla

wiadomo6ci konsumentow finalnych (rodzic6w, opiekun6w) wywieszony jest tygodniowy jadlospis

obowiq4uj4cy w bloku irywienia w ramach iywienia dzieci, w kt6rym przy poszczeg6lnych posilkach

zostala podana informacja o alergenach i substancjach powodujqcych nietolerancje pokarmowe.

Wykaz skladnik6w poszczeg6lnych potraw dostgpny jest na tablicy ogloszefi, tu2 obok jadlospisu

(skorosryt umieszczony w koszulce, przypigty do tablicy ogloszeri).

Okazano do wgl4du jadlospis realizowany w plac6wce w dniach 06.04.2021r. do 16.04.2021r.
(z wylqczeniem 3wi4t, weekend6w). Na posilki serwowatro:

06.04.202h. Sniadanie: platki ryzowe na mlekq pieczywo z maslem i miodern, herbata owocowa;
obiad: zupa jarzynowa, makaron z serem twarogowym i maslern, jablko, kompot owocowy;
podwieczoreh pieczywo z maslem z past4 z sera idhego i wgdliny, szczypiorelg herbata z cytrynq;
07.04.2021r. Sniadanie: pieczywo z maslem z pst4 jaleozlarq szczypiorek, salata" papryka, herbata

owocowa; obiad: zupa z fasolk4 szparagowq, gulasz wieprzowy z warzywami, kasrza Wc?r,n\
surowka z kapusty pekinskiej, kompot owocowy, pomararicza; podwieczorek: ciastecz.ko ,J,ubi3",
mleko;
08.04.202h.5nirdanic: platki owsiane na mlekq pieczawo z maslem, papryka czerwona, rzodkiewkao

herbata owocowa; obiad: kupnik jgczmienny, kotlet mielony, ziemniaki, snlatz zn szczypiorkiem i
SmietanA kompot owocowy, banan; podwieczorek: mns ov/ocowy, pieczywo z maslem;
09.04.202b.fniadanie: pieczywo z maslem, pasta z sera 26hego i wgdliny, kawa zbo2nwa na mleku,
herbata owocowq obird: zupa pomidorowa z makaronem, kopytka z maslem, sur6wka z kapusty

kwaszonej, kompot owocowy, jablko; podwieczorek: ryz z jablkami i sosem jogurtowym;

12.O4.202b. Sniadanie: pieczywo z maslem, schab pieczony, papryk4 rzodkiewka, szczypiorek,
kakao, herbata z cytyn4; obiad: rosol z makaronem, risotto z filetem drobiowym i warzywami, og6rek
kwaszony, kompot owocowy, jablko; podwieczorek serek homogenizowany waniliowy, chalka
z maslem;
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13.04.2021r. 5niadanie: platki hkurydziane na nrlekrr, pieczywo z maslem, ser twarogowy
Smietankowy, herbata owocowa; obiad: zupa pieczarkow4 kotlet z piersi kurczaka panierowany, ryi
biaty i brqzowy (mix), marchewka z groszkiem, kompot owocowy, bana4 podwieczorek: jablko,

wafle hrkurydziane;
l4.04.202h.Sniadanie: pieczywo z serem Z6ltym, paprykq pomidor, szczypiorel kawa zbo2owa na
mleku, herbata z c@na; obiad: barszcz czerwony zabielany, pulpety w sosie koperkowym, kasza

Wczan4 sur6wka z kapusty pekinskiej, kompot owocowy, jablko; podwieczorek mus o\{/ocowy,

ciastka owsiane;

15.04.202b. Sniadanie: pieczywo z maslem, poledwica sopocka pomidor, og6rek zielony, kakao,

herbata owocowa; obiad: zupa z grochem lupanym, makaron z truslewkami i Smietan4 kompot
owocowy, kiwi; podwieczorek: pieczywo z maslem, og6rek kwaszony, papryka czerrvona
rzodkiewka, herbata z cytr1nq;
16.04.202b. 6niadanie: kasza manna na mlekrl pieczywo z maslem i dzemem, herbata z cytryne;
obiad: zupa pejzanka" paluszki rybne, ziemniaki, surowka z kapusty kwaszonej, kompot owocowy,
jablko; podwiecmrek: kisiel owocowy, ciastka owsiane.

Jak ustalono, pohawy sporzedzane sq z naturalnych skladnik6w, bez fityeia koncenfatow
spoiywczych. Nie stosuje sig koncentrat6w do zup i sos6w. W magazynie stwierdzono naturalne
przyprawy. Analiza jadlospis6ry: wykazala, iz potrawy smazone podawane sq nie czgSciej niZ raz

w tygodniu. Do przyrz4dzatia potraw wykorzysqle sig piec konwekcyjno-parowy. W potrawach

stosuje sig olej roSlinny rzepakowy. Kaidego dnia podawane jest co najmniej jedna porcja z grupy

migsoijaja/nasiona ro6lin sh4cz,kowych, co najmniej jedna porcja produkt6w zbozowych.

Zaserwowano porcje ryby.
Okazano do wglqdu wyliczenia wartoSci odzywczrj i kalorycznej. Analizowany jadlospis

spekria Srednie normy zywienia dla dzieci. PowyZsze potwierdza, iz zywienie w przedszkolu jest

zgodne z uytycmymi zawartymi w Ro4orz4dzeniu Minisha zdrowia z dnia26lipca20l6r.

II. 2. Opis stwier&onych nieprawidlowoici z podaniem przepis6w prawnych, kt6re narusmno.

Nieprawidlowo6ci nie stwierdzono, przepis6w nie naruszono.
Integraln4 czE56 protokolu stanowia nastgpujqce zalqsmikt; Z,al4cznrkNr 6 ZFlPWBil,loll01/01.

W vryniku przeprowadzonej oceny zagroienia zaklad otrzymal 16 pkt i zostal zakn elifikowany
w ryzyku Srednim.

III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone nieprawidlowo5ci wymienione w pkt -

ukarano: w wyniku kontroli nie naloZono mandatu kamego
(inie, nuwisko, stanowisko)

grzywn4 w drodze mandatu kamego - w wysoko5ci -
(w mandotu karnego)

na podstawie: -
(podsta*a prowna)

upowainienie do nakladania grzywien w drodze mandatu kamego z .lnia - nr -
(po uprzednim wysluchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wyboczenie/ia orsz uwzglgfutiajqc
informacje o sytuocji materialnej, pouczono o prawie odmowy przyjgcia grzywny w drodze mandatu
karnego i o skutlach prawnych takiej odmowy)
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2. Zgodnie z afi. l0 Kodeksu postgpowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy
ustmigcia nieprawidlowoSci sanitamo-technicznych: nie ustalono.
3. W ksi4zrce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doralne zalecenia dotycz4e usunigcia biezqcych
uchybiei wymienionych w pkt: dokonano wpisu w ksi4lre kontroli.
o usunigciu stwierdzonych niepra.widlowo&:i kierownik zakladu jest obowiqzany zawiadomi6
wla5ciwego parfistwowego inspektora sanitamego nie p6zniej niz w ci4gu 3 dni od daty wyznaczonego
terminu.
4. Uwagi izasfrzr,Lefia zakladu'r.
Pan (i) wnosi / t twagi zastzeieh do stwierdzonego stanu faktycznego: brak uwag.
5. Uwagi osoby kontroluj4cej: brak uwag.
6. Czas trwania kontroli: od go&. l0a5 do godz. 1245.

Protok6l niniejsry wraz z zdryanil<ami zostal sporz4dzony w 2 jednobrzrri4cych egzemplarzach dla
kaidej ze stroq a nastgpnie, po odczytaniu i om6wienig zostal podpisany.

W przypadku odmowy podpisania protokolu nalezy dokonac odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupelnienia do protokolu: b,rak poprawek i uzupehied.
@odac: w strony ponblu, obeilenia lub wyruy Ug&te i te, ldbe je zasrCptljC)

DYR
PBZEDSZKOLE Nr 1l.l

ul. Olrzei 9, 20-128 Lublin
tr.l. 8L 7 47 29 58

NIP 712-23-82-495

asystent\ jli lds

mgr lik ,t,:.t Ma*iewia

asysteEt

lek.wet LQtou,)ska
(inig i oru podpis ko*olowanego)

(podpisy Swiadklw)

fV. Potwierdzcnie odbioru pnotokolu
Protokol kontoli przeprowadzonej w dniu (ach) 19.04202b.
otrzymalem (-am) w dniu 19.04.2021r.

DYR

(po@is osoby kontolqj qcqj)

til<ntr. 1

(inis i oru podpis odbierqjqcego protokil)

Wa5cicieVosoba upowainiona w terminie 7 dni od daty dorfczenia niniejszego protokofu moiB
zg)osi6 zastznimia do ustalefi stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczq wyhcznie skontrolowanego zekladu.

Niniejszy potokol nie mo2e byt bez zgody Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
w Lublinie powielany inaczej jak tylko w calo6ci.

Protok6l pod uzgledem formalnym po dokonaniu czynno5ci kontrolnych i zatttierdznnol
nie zatwierdzono-l wyniki kontroli na egzemplaran protokolu wla.fuiwego pafstwowego inspektora
sanitamego:

(daa, podpis kierolvnika kom6rki organizacyjnej/
kierownika techniczn egol zasQpcy)

'\zzzl,wzyfwKciwe
") slaeflid w przypadku podmiot6w, kt6rych nie dotyczq przepisy Prawa przedsigbiorc6w


