
Załącznik nr 10 

do Informacji o realizacji  

planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2021rok 

 

                          Służba BHP 

           ………………………………………………………… 

                 nazwa komórki organizacyjnej 

 

 
Sprawozdanie z kontroli za 2021 rok 

 

Lp. Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag1 

Zakres wydanych zaleceń, 

wniosków, uwag* 

1. Urząd Miejski w Koninie 

- budynek przy  ul. 3 Maja 1-3 

Marzec 2021 Kontrola w  zakresie 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz 

ochrony 

przeciwpożarowej 

9 Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 

2 września 1997 r. 

w sprawie służby 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy  

(Dz.U.1997.109.704),   Ustawą 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej  

(Dz. U. z 2021 poz. 869 ze zm.) 

2. 

 

Urząd Miejski w Koninie 

- budynek przy  

ul. Plac Wolności 6 

Czerwiec 2021 Kontrola w zakresie 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz 

ochrony 

przeciwpożarowej 

10 Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 

2 września 1997 r. 

w sprawie służby 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy  

 
1 Niepotrzebne skreślić 



(Dz.U.1997.109.704),   Ustawą 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej  

(Dz. U. z 2021 poz. 869 ze zm.) 
3. Urząd Miejski w Koninie 

- budynek przy  ul. 3 Maja 21 

 

Sierpień 2021 Kontrola w zakresie 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz 

ochrony 

przeciwpożarowej 

9 Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 

2 września 1997 r. 

w sprawie służby 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy  

(Dz.U.1997.109.704),   Ustawą 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej  

(Dz. U. z 2021 poz. 869 ze zm.) 
4. Urząd Miejski w Koninie 

- budynek przy  ul. Wiosny 

Ludów 6 

Grudzień 2021 Kontrola w zakresie 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz 

ochrony 

przeciwpożarowej 

8 Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 

2 września 1997 r. 

w sprawie służby 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy  

(Dz.U.1997.109.704),   Ustawą 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej  

(Dz. U. z 2021 poz. 869 ze zm.) 

 
  

Sporządziła:        Joanna Mendelak 

Konin, dnia 12.01.2022 roku                                       Podpis kierownika komórki organizacyjnej                                                                                                                               

 
 


