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pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ Z WIZYTACJI

Nr ....oZ.=..l:ł. 3/3/20/10 okj;.Li.~.)..g{J2~.:..:1.~tV-

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych)* pracownika (-ów)* Powiatowej Stacji Sanitarno-

"-- Epidemiologicznej w. Lublinie ~ 7 / .
.P~ ..~~ "'..~ ~&!1i: J;:.::::..afJ{)..r-f ...20ll.~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••

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

Wizytację przeprowadzono na podstawie art. 2, w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Pa:ństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz
z 2013 r. poz. 2) w związku z art. 67 § l oraz art. 68 § l i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr O,poz. 267, z późno zm.).

Sposób przeprowadzania wizytacji określa procedura PTIPZ/Ol.

CZĘŚĆ I - INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZYTOWANEJ PLACÓWKI

1. Wizytowana placówka:.~t~ ~d.ihtwbM.Ck (.Y.Jt!l.. ••• (;. ••• .dd.n.., tl.; Jr?::af119Mtt-~ .
~Ll.# C:v.~-ro.rx.iaJ~M./!1. r 2ó...=O.~.~..~cv.v. .

(pełna nazwa, adres)
2. Kierujący placówką:

~"/I" ' J. ~r- L ~ .../7. ~ - /Z?>r!,C.4.> q.'V.hij/' - Fl~~ /J -r:..zY"'~v.dJ&(Vk:: f..J.€.hkfl!d2Jl.X~ j;/.M : ().f.,.. 1<{...7.d ?c ~'j 1.,!..#.v:..,/.):I.M.~

(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel placówki, wyznaczony przez Kierującego placówką, do reprezentowania go

podczas wizytacji: , n

f!!r:,*::::::~ip.~:::=::~~~::J/!~~:~~~.~::f!~~~~f~
(imię i nazwisko, stanowisko/funkcja),

\
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CZĘŚĆ II - PRZEPROWADZANIE WIZYTACJI

1. Zalqes przedmio. towy wizytacji: ...(~l1:'l.]&:Ct-a..;~...Ml.?t~9t:."I....(ftfC~:th:c.~·Y.v.l:f:~··.·····.....
'/ . -r: . - I I(J I J tJeoU;'~~ {f ..!~IC1-r.ąr.IY.Y.!f. : .

2. W czasie wizytacji przedłożono do wglądu następującą dokumentację:

. ..)-rz7.,;A .

(wymienić)

3. Integralną częścią protokołu jest załącznik FlITIPT IPZ/O 1/03/02

CZĘŚĆ III- USTALENIA PO PRZEPROWADZONEJ '\VIZYTACJI

2. Uwagi i zastrzeżenia kierownika! osoby upoważnionej wizytowanej jed1.lostki. Pan (i) wnosil ~
~* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:

(wymienić)

3. W książce kontroli dokonano wpisu: taklnie*
4. Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany.

~~~~~:~.~..~~~~~~~.~~.~~~~~~~~.: ~ .
5.

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

MłOdS27~::~t
rngrR~łada

(podpis osoby wizytującej)
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CZĘŚĆ IV - POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

1. Protokół z wizytacji działalności oświatowo - zdrowotnej ipromocji zdrowia wraz

ł zniki d' dni ' ( h)* n/l. 0.'') t'}/)/t. ł m/( ) *z za ąc em, przeprowa ZOile]w 1!.i -ac .-:</.~..... .~., •.. "'Y..il!.otrzymae -am .

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Romualda Trau autta

""20-045 Lublin
ul. Czwartaków ll. tel. 53-302-35

DYREKTOR SZKOŁY

~/1~iq
mgr anu~aNowa r;tsk'{B~rt/omi.jCZYk2"-.~.. . ~..2tCJ1.. . .

(data, podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem'formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych
i zatwierdzono! nie zatwierdzono" wyniki wizytacji na egzemplarzu protokołu
właściwegopaństwowegoinspektora sanitarnego.

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej
/kierownika technicznego/zastępcy)

* zaznaczyć właściwe


