
 
 

INFORMACJE OATH DLA WŁAŚCICIELI RESTAURACJI 
Kiedy zostanie przeprowadzona inspekcja mojej restauracji? Każdy lokal gastronomiczny na terenie Miasta Nowy Jork zostaje 
poddawany niezapowiedzianym inspekcjom przeprowadzanym przynajmniej raz do roku. Inspektor może odwiedzić restaurację w 
dowolnym momencie podczas przyjmowania lub przygotowania posiłków lub napojów, bądź w godzinach, kiedy jest otwarta dla 
klientów. 

Czy mogę nie zgodzić się z opinią inspektora? Tak. Przepisy prawa Miasta Nowy Jork zezwalają na wniesienie sprzeciwu w stosunku do 
poczynionych przez inspektora obserwacji lub wyciągniętych przez niego wniosków podczas rozprawy przeprowadzanej przez OATH. 

W jaki sposób ustalana jest ocena? Każde naruszenie Kodeksu Zdrowia Miasta Nowy Jork lub innych przepisów, zasad lub 
unormowań obowiązujących na terenie Miasta Nowy Jork zaobserwowane podczas inspekcji wiąże się z otrzymaniem określonej 
liczby „punktów”. Im poważniejsze zagrożenie dla społeczeństwa w wyniku popełnionego naruszenia, tym wyższa liczba 
otrzymanych punktów. Na zakończenie inspekcji punkty są sumowane dla uzyskania oceny z inspekcji. Niższa liczba punktów 
naliczonych w wyniku inspekcji oznacza wyższą ocenę oraz mniejsze kary. Oceny kształtują się następująco: całkowita liczba 
punktów 0-13 = ocena „A”, 14-27 punktów = ocena „B”, natomiast 28 lub więcej punktów = ocena „C”. 

Uwaga: im niższa liczba punktów naliczonych w wyniku inspekcji, tym rzadsze będą kontrole Departamentu Zdrowia. Jeżeli podczas 
pierwszej inspekcji w danym roku lokal otrzyma mniej niż 14 punktów, uzyska on ocenę „A”, a wszelkie kary nałożone w związku z 
inspekcją zostaną anulowane. W przypadku uzyskania 14 lub większej liczby punktów podczas pierwszej inspekcji w danym roku, lokal 
zostanie poddany ponownej inspekcji. Właściciel otrzyma „świadectwo” oraz „powtórne świadectwo”. Do czasu rozprawy w OATH 
należy wywiesić jedno z nich. W przypadku otrzymania poniżej 14 punktów podczas ponownej inspekcji, wszelkie kary naliczone w 
związku z tą konkretną inspekcją zostaną anulowane. 
Więcej informacji: 

• https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/how-we-score-grade.pdf 
• https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/restaurant-grading-penalty-relief-faq.pdf 
• https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/letter-grading-for-restaurants.page 

Uwaga: świadectwa nie są wydawane ruchomym punktom gastronomicznym, tymczasowym lokalom gastronomicznym, placówkom 
gastronomicznym w szkołach podstawowych i średnich, stołówkom szpitalnym, więziennym, jadłodajniom charytatywnym (w tym 
kuchniom dobroczynnym lub innym programom dystrybucji żywności) ani lokalom gastronomicznym prowadzonym przez organizacje 
o charakterze niezarobkowym, serwującym posiłki wyłącznie członkom tych organizacji. 

Naruszenia mogą być o charakterze „krytycznym” lub „ogólnym”, w zależności od poziomu zagrożenia zdrowia publicznego. Za 
naruszenia krytyczne przyznawana jest wyższa ilość punktów. Naruszenia mogą mieć również różną „skalę”. Na przykład, jeżeli 
podczas inspekcji w restauracji zauważono 3 muszki owocówki, jest to naruszenie na mniejszą skalę niż naruszenie spowodowane 
obecnością 20 muszek owocówek. Im wyższa „skala”, tym więcej punktów zostanie naliczonych i tym wyższa będzie kara. W 
przypadku stwierdzenia, że „skala” opisana przez inspektora jest nieprawidłowa, właściciel ma prawo do zaprezentowania tego 
urzędnikowi prowadzącemu rozprawę OATH. 

Uwaga: zestawienie skali najczęściej popełnianych naruszeń DOHMH można znaleźć począwszy od strony 8 Dokumentu DOHMH 
„Czego można spodziewać się podczas inspekcji” dostępnego tutaj: https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/blue-
book.pdf 

Jak obliczana jest potencjalna kara i jaka może być jej wysokość? Potencjalna kara uzależniona jest od ilości zarzucanych naruszeń 
oraz od tego, czy mają one charakter „krytyczny” czy „ogólny” oraz od zarzucanej „skali”. Każde zaobserwowane, pojedyncze 
naruszenie może spowodować nałożenie kary. Wysokość kar określona jest przepisami prawa i może wynieść od $200 do $2000. 
Kary mogą być wyższe w stosunku do lokali popełniających „notoryczne” naruszenia. 

Czy jest ktoś, kto może pomóc mi przygotować się do rozprawy OATH? Osoby, które nie mają adwokata ani płatnego, profesjonalnego, 
zarejestrowanego przedstawiciela, mogą skorzystać z pomocy OATH i BEZPŁATNIE porozmawiać z Koordynatorem ds. wymiaru 
sprawiedliwości proceduralnej w Centrum Pomocy OATH, który udzieli informacji prawnych i wskaże zasoby pomocne w przygotowaniu 
się do rozprawy w OATH. Koordynatorzy mogą udzielić informacji o procesie rozpraw i dostępnych opcjach, mogą również odpowiedzieć 
na wszelkie zadawane pytania. Aby umówić się na spotkanie z Koordynatorem ds. wymiaru sprawiedliwości proceduralnej prosimy 
przyjść osobiście do Centrum Pomocy OATH w dowolnej lokalizacji, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 17:00, telefonicznie 
dzwoniąc pod numer (212) 436-0845 lub wysyłając e-mail na adres Smallbizhelp@oath.nyc.gov. 
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