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Pań§§vo}ty Powiatoriy In§p€ktor sanitarny

v Lublinie
20-029 Lublin

ul. tlni\rer§ytecka l2
Te|.08I ś33 00 6l

PRoToKÓŁ KoNTRoLl Nr HDM.E-762I27 no17

Lublin, 05.09.20,19r.
(miej§cowość i data)

przeprowadzonej pżeZ Magdalenę Helińską-GUrba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upowaźnienia
do wykonywania czynności kontrolnych Nr K,0122.91.2019
(imię i nazwisko, komórka organizacina, nr upoważniania do Wkonywania czynnaści kontolnych)

Pracownika upowaźnione9o przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego W Lublinie
(nazwa organu Państwowei lnspekcji sanftamej)

Kontrolę pzeprowadzono na podstawie art, 1 i ań. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca ,1985 r, o Państwowej
lnspekcji Sanitarnej (Dz, U, z2019r., poz. 59) W związku z aft. 67 §,1 oraz art. 68 § 1 i§ 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admin;stracyjnego (Dz . U. z 2018l. poz. 2096 ze zm.|

l. |NFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODM|OTU

1 . Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział oświaty iWychowania, 20 - 016 Lublin, ul. Narutowicza 37139,
tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 0,1 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
szkoła Podstawowa Nr 32 z oddziałami lntegracyjnymi jm. Pamięci Majdanka ul. Kazimie.za Pźerwy _
Tetmajera 2,20-362 Lublin, tel,/faks 81 744 16 44, e-mail: poczta@sp32.lublin.eu
(pełna nazwa/ades^elefonfrakłpocżta elektronbzna)

2. lnformacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

szkoła Podstawowa Nr 32 z oddziałami lntegracyjnymj im. Pamięci Majdanka ul, Kazimierża Przerwy _
Tetmajera 2,20-362 Lublin, tel./faks 81 744 16 44, e-mail: poczta@sp32.lublin,eu - placówka prowadzi
działalność ośWiatową
(pełna nazwa/ażlrdsłelefonłaks/pocźa elekfuflkzna/rcdzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Uźąd Miasta Lublin, Wydział oświaty i Wychowania
(ińĘ i hazwisko/połna nazwa (inweslot/oĘah założyóiel1ki/W plzypadku spólki cywilnej Wynienić tlszystkich wspólnjkóW))

20 - 016 Lublin, ul. Narutowicza 37139, tel, 81 466 39 00, faks 8,1 466 39 01 do 03, e-mail:
osWjata(alublin.eu
(adres zamiaszkania/sieclżiby (w plzypadku spółkicywilnej adresy zamieszkania Wszystkich w§ŃlnikóMtelefon/faks/pocża eleklroniczna))

4. NlP 946-257-58-11 REGoN 431030533

5. osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Joanna Gęca - Dyrektor szkoły
(imię i n azw isko/stanowiska )

6. osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data Wydania upoważnienia/nr)

7. lnne osoby, W obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Anna Kozioł * kierownik gospodarczy
(i ńię i n az ń/ i sko/st a no W i skdi n n e )

ll. lNFoRMAcJE DoTYczĄcE KoNTRoLl

1, Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 05.09,2019r. godz. 1115

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie douczy
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3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placóWka nie prowadzi działalności gospodarczej - brak
Wymogu prawnego

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 05.09,20,19I. godz. 1210

5. czas kontroli obszaru, W którym stwierdzono nieprawidłowości" Nie dotyczy

6, Zakres prz edmiotowy kontroli:
Kontrola W zakresie sprawdzenie wykonania nakazu zawańego W pkt 3 lit. e, f decyzji Państwowego
Powiatowego lnspektora sanitarnego W Lublinieżnak HDM.E-76212712017 z dnia 21.07.2017r., zmienionej
decyzją z dnia 11.09.2017r. oraz decyzjąz dnia 24.09.2018r. z terminem Wykonan ja do dnia 31 ,08.2019r.

7. Wyposaźenie użyte podczas kontroli*
Komputer Sl(S/l(09-1 62lH DM
(n azw a wy po s aże n i a/n r i de ntyfikac yj n y )

8, Podczas kontroli Wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

- nr i nazwa protokołu/óW* Nie dotyczy

9, Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy

10. Korzystano* z WynikóW badań ipomiaróW: Nie dotyczy
'l 1. Dokumenty oceniane W trakcie kontloli Nie dotyczy

'l2. Wykaz dokumentóW załączonych do protokołu konlroli*: Nie dotyczy

13- Podczas kontroli Wypełniono formulaze kantroli: Nie dotyczy

lll. VVYNlKl KoNTRoLl

1 . lnformacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr Wpisu do KRS/inne lnformacje istotne
dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pzestrzeganie Wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta
Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji
Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.E-762l27l2017 z dnia
21,07,2017r., zmienionej decyĄą z dnia 11.09,2017r, oraz decyzją z dnia 24,09.2018r. z terminem
wykonania do dnia 31.08.2019r. Zaleceń pokontrolnych innych organóW kontroli nie było.

2. lnformacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące sianu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

Postępowanie administracyjne jest prowadzone W formje decyzji Państwowego Powiatowego lnspektora
sanitarnego W Lub|inje znak HDM. E-762l27l2017 z dnia 21.07.2017r., zmienionej decyzją z dnia
11.09.2017t, oraz decyĄąz dnia 24.09.2018r. z terminem Wykonania do dnia 31,08.2019r.
Decyzja nakazywała:
1. zapewnió gładkie, łatwe do utfzymania W czystości powierzchnie podłóg W:

a) sali lekcyjnej Nr 2,

b) sa|i lekcyjnej Nr 8,

c) sali lekcyjnej Nr 9,

d) sali lekcyjnej Nr 10,

e) sali lekcyjnej Nr 1 1,

0 sali lekcyjnej Nr 12,
g) sali lekcyjnej Nr 14a,
h) świetlicy Nr 5,

!) śWietlicy Nr 14;

2, zapewnlć gładką, pozbawioną ubytkóW powierzchnię ściany przy ościeżnicy drzwi Wejściowych w sali
lekcyjnej Nr 1 1;

3. zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim
kontaktem z elementem grzejnym w salach lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej:

a) Sali lekcyjnej Nr 2,

b) sali |ekcyjnej Nr 3,

c) sali lekcyjnej Nr 8,
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d) sali lekcyjnej Nr 9,

e) sali lekcyjnej Nr 10,

f) sali lekcyjnej Nr 1 1,

g) sa|i lekcyjnej Nr 'l2,

Pkt 2 Został Wykonany, co potwierdziła kontfola sprawdzająca z dnia 25 -0a.2017r.
Pismem znak KG.09'l0.'1.2019 z dnia 22.08.2019r., doręczonym do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Lublinie w dniu 28,08.2019r, Pani Ewa Joanna Gęca Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 32 w Lublinie poinformowała o reorganizacji placóWki izmianie pżeznaczenia sal lekcyjnych Nr 10 iNr
1 1, z których będą kożystali uczniowie klas lV - Vlll i zwróciła się z prośbą o zmianę terminu wykonania
nakazóW zawańych W pkt 1 lit. b, c, f oraz pkt 3 lit. a, b, c, d, g ww. decyzji do dnia 31.08.2020r,
w dniu kontroli stwierdzono:
ad. pkt 3, Sale lekcyjne Nr 10 i Nr 1 'l zgodnie z przedłożonym W trakcie kontroli planem zajęć na rok szkolny
201912020 zostały przeznaczone na zajęcia przedmiotowe dla klas lV_Vlll, sale zostały Wyposażone
W meble -Stolikiikzesła oraz pomoce dydaktyczne dla klas starszych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi
podczas kontroli od Pani EWy Joanny Gęca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 W Lublinie W bieżącym
roku szkolnym w związku z Większą liczbą k|as starszych lV - Vlll (19 oddziałów) i zmniejszeniem liczby
oddziałów klas edukacji wczesnoszkolnej (9 oddziałów klas l- lll i 2 oddziały przedszkolne) w stosunku do
lat ubiegłych nie pźystosowano nowych klas dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej.

7. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem pzepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

8, Dorażne zalec,enia, uwagi i Wnioski* Nie dotyczy

|V.UWAG| lzAsTRzEŹENn osÓB UczEsTNlczĄcYGH W KoNTRoLl
1, omówiono wyniki kontroli, dokonano/ +i€ł€k6nane wpisu do książki kontroli/dzł,e€{*€+!d€vĄ,-"

2, \ldFłe€łen€/nie Wniesiono*" UWag iza§trzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i Uzupełnienia do protokołu - nełiesiene/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokolu, określenia lub wrazy bĘdne i te, które je zas|ępują)

4. za stwierdzone nieprawidłowości Wym jenione W protokole w części lll pkt 3 lit., ,. ... nie nałożono/n€ł€*€n9**
gzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/śanońsko)

w wysokości Nie dotyczy

(nr mandatu karnąo) Nie dotyczy

§ownie Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywie W d.odze mandatu karnego m Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy
Wdane przez Nie dotyczy

6. osoba ukarana zosiała pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy
Z tego prawa skozystała/nie skolzystała*"

7. Dane osoby odmawiającej pźyjęcia mandatu: Nie dotyczy (imĘ i nazwisko/adres)

8. Protokół zostal sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9, Z treścią protokołu kontroli żapoznano się/nłe-zap€z€€n€€Ę --

10, W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisaó powód odmowy podpisanIa protokołu

-,4 f' 
^ćV _^ _ł ,'\

-,r] Uug] , ,F,]4 !ł §,*

DYREKTOR SZKOŁY

/)il . t,
l -h} 8. Łuf,,J,Cannlł qęca

l, l/ l l] \żi- /
,,/,1,1,§.'.J,ł i.,( , . 6 ź i\Ł..-.....,,,.... ".,,7 |)/1/.)Ł,,,.. L,..,..,..

V
(czytelny podpb osób obecnych Ndczas końttoli)
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(czytelhy podpis kontrolującego Cych)

V, PoTWlERDzENlE oDBloRU PRoToKoŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) W dniu: 05,09.2019r.

ńgr

DYREKTOR SZKOŁY
Sż:il'_ l , '.]].

z,.] ,]

im, ;in,i ,]
i.,. i.;:ln"ie-:e,i,:,

:,]-.]a:
.. .2

i pieczęć podmiotu)

W trakcie
(ńazwa/nr)

PoUCZEN|E; W teminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostaĆ zgłoszone zastżeŻenia do

u stal e ń st an u f akty czne go.

Wyniki kontloli dotyczą WarunkóW skontrolowanego podmiotu W czasie i miejscu trwania kantroli-

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo Wglądu w dokunentację w siedzibie vlaŚciwej stacji

s a n it a m o-e p i de mi olog i c z n ej -

' w przypadku odpowiedzi negatwnej należy wpisać "nie 
dotyczy'

*' niewłaściwe skreślić 
KLAUZULA lNFoRMAcyJNA

Na podsta\łie aft. 13ust. l i 2 lo,Totządzenia Pa amęlrtu Eulopejskiego i Rady (UE) 20161619 z dńaż7 k\yietnia 2016 L W sPrawi€

ochiony osób lizycznych rv związktt z pfzęlwajzanięn clanycl1 osobouaclr ir1 sprarvic sr{obodrrego przepl)Ąl'ir takich rlanych olaz

uchylenia dyrektylvy 9jl46lwE, dalęi zlvanego łoDo, intbrmujemy, żre:

li Adnrinisirator.ern darrlch osobovyclr j-st Palistwo§J Powiato§y llrspektor Satritany \ł Lubliflie, dalej nvanY

Adninistratofem.
z siedzibą w Lublinie ul. Ulli$,ęl,§),tecl(a l2, 20-029 LublinI

2) Inspektor ochrony dallyclrjest dostępny pod adresenr e-mail: iod@psse.lublin.p|:

3j pani/pana dane Ósoboiłe będą plzetrvalzane na podstawię art,6 ust. 1 lit. c i e olaz alt.9 ust,2lit.h RODO, rv zlviązku z
przępisafii Kode ku postępovanid adfi in istraqi nego|

4) 'oabiorcarni 
Pani/Pana danych będą osoby lub podn]ioly upla$nionę ną podsta\vi9 obo\łiązujących przepisórv prava;

5) Patri/Pana dane nie będą przekazpvane do palishla trzeciego htb oĘaniza.ji niędzynalodołvych;
6j paniipalra dane będą pizecho,vlrył"ale plzez okres niezbędny rio realizacji celórv okr€ślony§h w plit 3. a nastęPnię

archirvizo,wane zgodnie z obowiż}ztljącymi plzepisami prarva;

7) Przysluguje Pani,/Panu prarlo do:

a) dostępu do danych osobowych Panią./Pana doq,czących.
b) splostowania Pani/Pana danyc]} o§obowych,

cj ząaanla od Adn,li]\istralora ograniczenia przctlvarzania danych osobol1cll z zasłfzęże]niefi przypadkórv, o któtlch
mo\ła w ań. l8 ust. l RODO:

8) Nię przysług!łę Pani/Panu pfawo do:

a) żądania usunięcia danyclr osoborłlclr,
b) żądalria przenosz€!ria danych o§obo\łych,
c) \łDjesienia sprzeciwu, wobęc pfzel§,arzania danych osoborvychl

9) w plzypadku porvzięcia itfonrracji o niczgodtrym z prarvem przetlvarzatriu datlyclr osobowych, prz}sługuje PirrrilPantt prarvtl

rlniesieiria skaryi do Prezesa Urzędu Ochrcny Danych Osoborvyclr rv Warszarvię, ul Starvki 2l

l0) Palri/Parrrr dane nie porllegają zautonrat_vzorvanenu podejnlorr,łtiu decyzji, rv tvm rórłniez nie podlcgają plofilolialriu.

Niniejsze Bie dotyczy przetłvarza ia danych osobo]tych dotyczących o§ób praWnych, w §zczególności przedsiębiorstrv bgdących

osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie pralynej or9z danych kontakto\łTch osoby prawnej.

Wykozystano formularzy kontroli'*


