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Protokół kontroli nr ztzols

Znak sprawy: WOU.71 27 .5.2.2013 BłRzxowlcE, dnia 19'11.2013 r.

Da

lnne osoby, obecne wtrakcie kontroli: Andzej Fidos

Kontrolę pzeprowadzono W dniu/dnłaeh**: 19.11.2013 r.

Podstawa prawna kontroli
ań. 80 pkt 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 2008 r. Nr 133,

poz 849 zpóżn. zm.)

#PI

ne DrzeDrowadzaiacvch

lmię inazwisko Florian Kaszak

Stanowisko
służbowe kierownik Numer legitymacji służbowej 02005

Numer
upoważnienia 68MOU/2013

Data
wydania

upoważnienia
1Ą.11.2013l'

Upoważnienie wydane pzez
Wojewódzkiego lnspektora ochrony

Roślin i Nasiennictwa

w Koszalinie

lmię inazwisko Joanna Nalazek

Stanowisko
służbowe specjalista Numer legitymacji służbowej 04r''91

Numer
upoważnienia 694 /OU/2013

Data
wydania

upoważnienia
14.'11.2013 r.

UpowaŻn ienie Wyd ane przez
Wojewódzkiego lnspektora ochrony

Roślin i Nasiennicńła

w Koszalinie

lmię inazwisko Dorota Dąbrowska

Stanowisko
służbowe inspektor Numer legitymacji służbowej 04308

Numer
upoważnienia 70vtout2013

Data
wydania

upoważnienia
14.1'1.2013 r.

UpowaŻnienie Wydane pzez
Wojewódzkiego lnspektora ochrony

Roślin iNasiennińra

w Koszalinie

Dane
Nazwa lub imię inazwisko

kontrolowanego Cenfum Edukacji ogrcdniczej oŚrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Siedziba lub adres ul. BahlionÓw Chłopskich 1 15,70-760 Szczecin

Reprezentowany Wzez Lila Pławińska - dyreKor Cenfum Edukacji ogrcdniczej
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Wynik kontroli*

1. Posiadanie aktualnego wpisu do Ęestru przecsiębł€f6ó#podmiotów** prowadzących

szkolenia w zakresie ochrony roślin

x posiadanie wpisu pod numerem rejestracyjnym 32t62t3424

! brak wpisu

tr nie dotyczy (uzasadnić w punkcie 11)

2. Prowadzenie szkoleń przezosoby z kwalifikacjami określonymiw przepisach prawa

X tak

! nie

3' Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnołechnilznych
X tak

tr nie

4. Zapewnienie pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu

X tak

tr nie

5. Prawidłowośó realizacji programu szkoleniowego

X prawidłowo

! nieprawidłowo

6. Przestzeganie wymogów odnośnie czasu trwania szkolenia

X tak

tr -nie

7. Przestzeganie wymogów odnośnie ilości uczestników

X tak

tr nie

tr nie dotyczy

8. Posiadanie iprowadzenie dokumentacjidziałańzwięanych z prowadzonymiszkoleniami

X dokumentacja pełna i prawidłowo prowadzona

tr dokumentacja nieprawidłowo prowadzona

tr brak dokumentacji

tr nie dotyczy

9. Prawidłowośó przeprowadzania egzaminów

X prawidłowo

! nieprawidłowo

10. Prawidłowość wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

X prawidłowo

tr nieprawidłowo
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11. lnne ustalenia

Brak.

opis nieprawidłowości ustalonych w toku kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości'

opis nieprawidłowości usuniętych w toku xontroii

Brak.

Stwierdzone uchybienia stanowią naruszenie (wymienić przepisy prawa}

Nie stwierdzono.

Zabezpieczono następujące dowody ]zeczowe (wyszczególnienie oraz sposób
zabezpieczenia)

Nie zabezpieczono.

Zalecenia pokontrolne

Wydane_zalecenia z określeniem terminu realizacji- brak zaleceń

Zobowiązanym do u su nięci a stwie rdzonych n ieprawidłowości jest

Uwagi kontrolowanego

Wykaz załączników*

g Protokół pzeprowadzenia oględzin nr ..........

n ProtokÓł pzesłuchania strony, świadka, biegłego nr.'.....
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Poriczenie
Kontrolowany ma prawo do wniesienia na piŚmie umoh7wowanych
w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia jego podpisania.
Kontrolowany jest obowiązany poinformowaĆ organ lnspekcji
pokontrolnych.

zastneŻeń do ustaleń zawartych

o sposobie wykonania zaleceń

Protokół spoządzono w 2 jednobzmiących egzemplazach. Jeden egzemplaz protokołu
pozostawiono kontrolowanem u.

Dekenane/n iedoko n a no"* n astępujących po prawek: .

Skreślono Wrazy:.....
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