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Szanowni Państwo,
działając na podstawie Art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, proszę o wyjaśnienia dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniu
03.02.2021 r. w lokalu gastronomicznym „U Kucharek” przy ul. Centralnej 10 w Puławach.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, przed dokonaniem
kontroli należy prawidłowo zawiadomić osobę kontrolowaną. Kontrolę wszczyna się nie
wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Państwa kontrola miała charakter kontroli nagłej
i niezapowiedzianej jaka może być wszczęta tylko w przypadku podejrzenia o spowodowanie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. W dodatku przeprowadzono kontrolę
w asyście funkcjonariuszy policji, pomimo, że właściciel oraz menager lokalu nie utrudniał
czynności urzędnikom puławskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Podczas przeprowadzanej interwencji poselskiej, urzędnicy kontrolujący wskazali, że nie
dokonują kontroli nagłej a w celu sprawdzenia przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.
Okoliczności te, niewątpliwie nie stanowią o tym, że w lokalu doszło do bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia ludzi i należało przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę. Opisane
w Protokole z dnia 03.02.2021 czynności również potwierdzają, że kontrola miała charakter
standardowy.
W Protokole wskazano, że kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który określa, że do kontroli działalności
gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców. Przywołane przepisy nakładają na Państwa instytucję obowiązek
doręczenia zawiadomienia o planowanej kontroli. Przepisy te stanowią również, że kontrole
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planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia
prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację
obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest
największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.
Przepisów tych nie stosuje się do kontroli w przypadku gdy organ kontroli poweźmie
uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia lub popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia. Jeżeli podtrzymują Państwo, że kontrola nie była planowana to proszę
o informacje, wobec jakich okoliczności wystąpiły uzasadnione podejrzenia, że właściciel
lokalu popełnił przestępstwo lub wykroczenie?
Zgodnie z Protokołem kontroli sanitarnej z dnia 03.02.2021 r. w lokalu nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości. Odnotowano, że decyzje odnośnie dalszego postępowania
administracyjnego zostanie podjęta po analizie protokołu prze PPIS w Puławach. Proszę
niezwłocznie powiadomić mnie o podjętych decyzjach.
Mając na względzie powyższe, proszę o złożenie dodatkowych wyjaśnień:
1. Dlaczego właściciel lokalu nie otrzymał zawiadomienia o planowanej kontroli?
2. Na jakiej podstawie prawnej została wszczęta niezapowiedziana kontrola?
3. W jaki sposób właściciel lokalu naruszył prawo w ramach wykonywania działalności
gospodarczej?
4. Na podstawie jakich okoliczności uznali Państwo, że w lokalu doszło do bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi?
5. Jaki był zakres przedmiotowy kontroli?
6. Czy w czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które spowodowały bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia?
7. Czy właściciel lokalu został ukarany? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej?
8. Z jakich powodów urzędnicy Sanepidu potrzebowali asysty funkcjonariuszy policji? Jakie
wystąpiły ku temu okoliczności?
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, proszę o przesłanie
odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.
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