


















POUCZENIE: 

W przypadku nie usuniycia w terminie okreslonym w zaleceniu pokontrolnym, naruszen przepis6w prawa 
lub nieprawidtowosci stwierdzonych w ramach sprawowanego nadzoru Komendanta Gt6wnego Policji: 

1) kierownik jednostki, w sklad, kt6rej wchodz£! obszary, obiekty i urz£!dzenia podlegaj£!ce
obowi£!zkowej ochronie;

2) osoba dzialaj£!ca w imieniu lub w interesie przedsiybiorcy, kt6ry uzyskat koncesjy na wykonywanie
dziafalnosci gospodarczej w zakresie uslug ochrony os6b i mienia, posiadaj£!cego pozwolenie na
bron na okaziciela; 

3) kierownik.iednostki, w kt6rej utworzono wewnytrzn£! stuzby ochrony;
podlegaj£! 2:rzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2 - art.43 ust. 3 ustawy o 
ochronie os6b i mienia. 

Podpisy cztonk6w zespotu kontrolnego: 

l. 
OA <)o ., ., ............. ;r.-:-:.�--��.</?..�----� ' ar. o«J I� I

(miejscowosc, data) 

2 . ............................................................................................................. . 
(podpis kontroluj<}cego) (miejscowosc, data) 

Z trescic! protokotu zapoznatem siy, jednoczesnie na zasadzie § 7 ust. 4 rozporzcidzenia Ministra Spraw 
Wewnytrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowych zasad wydawania upowaznien do 
kontroli oraz trybu wykonywania czynnosci nadzoru Komendanta Gt6wnego Policji nad dziatalnoscici 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronny_ch (Dz.U. 2012 r. poz. 557) nie wnosz� - ,� 
nastypujcice uwagi co do sposobu przeprowadzenia kontroli, ustalen i wniosk6w z kontroli oraz wpisanych 
do protokotu zaJecen i terminu ich realizacji SZEF OCHRONY 

M-KPE

Potwierdzam odbi6r egzemplarza nr 1 protokoru kontroli oraz nr 3 celem przekazania kierownikowi 
jednostki chronionej. 

.. -�t-/ £, ...... . <:-?..?..r:.4?. ?.'.� .&?.!?.:.
( (miejscowosc, data) 

Egz. Nr l - Kontrolowany 
Egz. Nr 2 -WPA KWP Gdansk 
Egz. Nr 3 - kierownicy obiekt6w chronionych przez WSO. 

(podpis ko 

SZEFOCH ONY 
M-KPE

nej) 

Informacja o wyl<!czeniu jawnosci informacji publicznej 
na podstawie art. 8 ust. 5 o dost�pie do informacji publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 
Podstawa prawna wyl<!czenia jawnosci: 
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost�pie do informacji publicznej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 
Art. 24 rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(og6lne rozporz�dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.). 
Podmiot, kt6rego dotyczy wyl<!czenie jawnosci: 
Ochrona prywatnosci os6b wymienionych w anonimizowanym dokumencie. 
Zakres wyl<!czenia: 
lmiona i nazwiska os6b wymienionych w anonimizowanym dokumencie. 
Osoba dokonuj<!ca wyl<!czenia jawnosci: 
Bartosz Stachowiak 
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