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PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.8.2020.EN 

Lublin, dnia 25.02.2020r. 
                                                                             (miejscowość i data)  

 

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do 

wykonywania czynności kontrolnych K.0122.59.2020 
                                                (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych) 

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 
      (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej) 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU  

1. Podmiot kontrolowany: Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. 

Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu 

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin, tel. 

81 740-80-55, faks: 81 740-80-55, e-mail: poczta@sp43.lublin.eu 
                                                                   (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna) 
 

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:  

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin, tel. 

81 740-80-55, faks: 81 740-80-55, e-mail: poczta@sp43.lublin.eu – działalność oświatowa 
                                        (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności) 

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:  
     Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania 

             (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)) 

     ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu 
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)) 

4. NIP:   946-257-58-11    REGON: 431019514 

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: 

Pani Elżbieta Pieczonka – Dyrektor Szkoły 
                         (imię i nazwisko/stanowisko) 

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:  

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:  

Pan Jerzy Kurowski – Kierownik gospodarczy 

                                                           (imię i nazwisko/stanowisko/inne) 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI 

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25.02.2020r. godzina: 9.00 

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: Nie dotyczy 

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak 

wymogu prawnego – działalność oświatowa  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Lublinie 

20-029 Lublin 

ul. Uniwersytecka 12 

Tel. 081 533 00 61 
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4. Data i godzina zakończenia kontroli: 25.02.2020r. godzina: 1400 

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: 1 godzina i 15 minut 

 utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego ścian szatni, salach dydaktycznych – 30 minut, 

 utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego podłóg w ciągach komunikacyjnych – 30 minut 

 utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego wyposażenia sal lekcyjnych – 15 minut. 

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, procesów 

nauczania, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przestrzegania zasad 

postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu 

higienicznego nieruchomości. 

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Komputer: Nr SK/S/K/09-159/HDM, przymiar wstęgowy 

PP/K/01- 10/HDM, termometr: PP/S/K/03-10/HDM, termometr: PP/S/K/03-07/HDM. 

                                                                      (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny) 

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

 – nr i nazwa protokołu/ów*:  

- pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,  

- pomiar temperatury  w pomieszczeniach, 

- pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu. 

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: 

 Nie dotyczy 

10.  Korzystano* z wyników badań i pomiarów: 

- Sprawozdanie z badania wody Nr 666/WD/594/16/R z dnia 12.12.2016r. wykonane przez Wojewódzką 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie Dział laboratoryjny. W badanym zakresie przekroczeń nie 

stwierdzono. 

- Protokół Nr 159/L/2020r. z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 07.02.2020r. 

Sporządzony przez  Grzegorza Kubiaka mistrza kominiarskiego - Usługowy Zakład Kominiarski ul. 

Biernackiego 19, 20-089 Lublin - objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych odpowiadają 

przepisom ustawy Prawo Budowlane. 

- Sprawozdanie z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy Nr DL- HP-

N/07b/18 wykonane 09.01.2019r. sporządzone przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Lublinie. Na podstawie PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I. 

Miejsca pracy we wnętrzach - stwierdzono niedoświetlenie w 34 salach dydaktycznych przy tablicach. 

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:  

- Dokumentacja do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników. 

- Ocena rozkładów zajęć lekcyjnych. 

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:  

  Nie dotyczy 

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:  

-  Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04 
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III. WYNIKI KONTROLI 

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne 
informacje istotne dla ustaleń kontroli: 

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta 

Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. W placówce prowadzone są 

dwa postępowania administracyjne:  

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.E-762/1/2017 z dnia 

14.03.2017r. zmieniona decyzją z dnia 15.09.2017r. oraz z dnia 25.03.2019r. w zakresie: 

     pkt. 1. zapewnienia ścian i sufitów czystych, gładkich, bez ubytków, łatwych do utrzymania w czystości w: 

a) ciągu komunikacyjnym w holu głównym szkoły, 

b) ciągu komunikacyjnym w segmencie I, 

c) ciągu komunikacyjnym w segmencie II, 

d) ciągu komunikacyjnym w segmencie III, 

e) ciągu komunikacyjnym w segmencie sportowym, 

f) szatni klas IV-VI; 

pkt. 2. zapewnienia w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych gładkiej, pozbawionej ubytków 

powierzchni ścian, sufitów i podłóg na: 

a) I piętrze budynku w segmencie I  dla dziewcząt, 

b) I piętrze budynku w segmencie I  dla chłopców, 

c) II piętrze budynku w segmencie I dla dziewcząt, 

d) II piętrze budynku w segmencie I dla chłopców, 

e) parterze budynku w segmencie II  dla dziewcząt, 

f) parterze budynku w segmencie II dla chłopców, 

g) I piętrze budynku w segmencie II dla dziewcząt, 

h) I piętrze budynku w segmencie II dla chłopców, 

i) II piętrze budynku w segmencie II dla dziewcząt, 

j) II piętrze budynku w segmencie II dla chłopców, 

k) parterze budynku w segmencie III  dla dziewcząt, 

l) parterze budynku w segmencie III dla chłopców, 

m) I piętrze budynku w segmencie III dla dziewcząt, 

n) I piętrze budynku w segmencie III dla chłopców, 

o) II piętrze budynku w segmencie III dla dziewcząt, 

p) II piętrze budynku w segmencie III dla chłopców; 

pkt.3 zapewnienia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla uczniów powierzchni gładkich, łatwych do 

utrzymania w czystości powierzchni i bez  śladów korozji: 

a) przewodów instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

b) kratek ściekowych, 

c) umywalek, misek ustępowych; 

pkt.5. zapewnienia opraw oświetleniowych w dobrym stanie technicznym na żarówki jarzeniowe lub 

przedstawienia atestu bezpieczeństwa na zastosowane oświetlenie w: 

a) sali lekcyjnej Nr 122 w segmencie I na I piętrze budynku, 

b) sali lekcyjnej Nr 124 w segmencie I na I piętrze budynku, 

c) sali lekcyjnej Nr 125 w segmencie I na I piętrze budynku, 

d) sali lekcyjnej Nr 223 w segmencie I na II piętrze budynku, 

e) sali lekcyjnej Nr 226 w segmencie I na II piętrze budynku, 

f) sali lekcyjnej Nr 227 w segmencie I na II piętrze budynku, 

g) sali lekcyjnej Nr 17 w segmencie II na parterze budynku, 

h) sali lekcyjnej Nr 20 w segmencie II na parterze budynku, 

i) sali lekcyjnej Nr 21 w segmencie II na parterze budynku, 

j) sali lekcyjnej Nr 101 w segmencie II na I piętrze budynku, 

k) sali lekcyjnej Nr 103 w segmencie II na I piętrze budynku, 

l) sali lekcyjnej Nr 111 w segmencie II na II piętrze budynku, 

m) sali lekcyjnej Nr 112 w segmencie II na I piętrze budynku, 

n) sali lekcyjnej Nr 114 w segmencie II na I piętrze budynku, 
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o) sali lekcyjnej Nr 10 w segmencie III na parterze budynku, 

p) sali lekcyjnej Nr 203 w segmencie III na II piętrze budynku, 

q) sali lekcyjnej Nr 206 w segmencie III na II piętrze budynku, 

r) bibliotece  w segmencie III na II piętrze budynku, 

s) czytelnia w segmencie III na II piętrze budynku; 

  

     W zakresie wykonania nakazów zawartych w  pkt. 1 lit. a - f,  pkt. 2 lit. a - p, pkt. 3 lit. a – c, pkt. 5 lit. a – s, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie Pani Elżbieta Pieczonka 

zwróciła się pismem znak: KG.21.1.2019 z dnia 11.12.2019r., data wpływu 13.12.2019r. do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  z prośbą o przedłużenie wykonania ww. nakazów 

w przedmiotowej decyzji do dnia 31.12.2020r. 

 

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.5612.13.2019.BC 

z dnia 12.04.2019r. zmieniona decyzją z dnia 13.01.2020r. w zakresie zapewnienia w pomieszczeniach 

szkoły oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012. Światło 

i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsce pracy we wnętrzach, termin wykonania do dnia 

31.08.2020r. 

Ustaleń pokontrolnych innych inspekcji nie było. 

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego 

podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego: 

Budynek szkoły oddany do użytkowania na przestrzeni lat 1986-1990. Wybudowany na cele szkoły. W roku 

2006 poddany termomodernizacji. Usytuowany w ramach ogrodzonej posesji o powierzchni 3,54 ha. 

Budynek posiada przyłącza do sieci miejskiej wodnej i kanalizacyjnej. Ciepła woda z sieci miejskiej. 

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Oświetlenie naturalne i elektryczne, jarzeniowe. Brak opraw 

oświetleniowych na świetlówkach jarzeniowych w salach lekcyjnych w segmentach: segment I – piętro I – 

sale: Nr 122 (1 oprawa), Nr 125 (1 oprawa), Nr 124 (1 oprawa); II piętro: sala Nr 223 (1 oprawa), sala Nr 226 

( 2 oprawy), sala Nr 227 – (1 oprawa); segment II – parter- sala Nr 17 ( 13 opraw), sala Nr 20 (1 oprawa), 

sala Nr 21 ( 2 oprawy); I piętro – sala Nr 101 (15 opraw), sala Nr 103 (15 opraw); II piętro – sala Nr 111 ( 1 

oprawa), sala Nr 112 ( 1 oprawa), sala Nr 114 (1 oprawa); segment III – parter -  sala Nr 10 ( 1 oprawa); II 

piętro – sala Nr 203 ( 1 oprawa), sala nr 206 (2 oprawy), biblioteka (10 opraw), zaplecze biblioteki (4 

oprawy), czytelnia (6 opraw). W ww. salach lekcyjnych oprawy oświetleniowe wykonane z plastikowych 

kratownic, które pod wpływem ciepła odkształcają się, zmieniają kolor. Oprawy stare, wygięte, niestabilne, 

stwarzające ryzyko upadku na stanowisko pracy ucznia bądź nauczyciela - nieprawidłowość zawarta 

w punkcie 5 lit. a - s decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.E-

762/1/2017 z dnia 14.03.2017r. zmienionej decyzją z dnia 15.09.2017r. oraz z dnia 25.03.2019r. 

Wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna w bloku żywieniowym, w sali widowiskowej oraz 

w dużej sali gimnastycznej. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową oraz masą 

bitumiczną. Budynek szkoły ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, posesja uporządkowana.  

Odpady stałe gromadzone do dwóch kontenerów metalowych, zamykanych, wolnostojących ustawionych na 

nawierzchni utwardzonej, ogrodzonych murkiem z cegły. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 

m od okien i drzwi budynku. Odpady stałe odbierane są na podstawie Umowy nr 15185/O/17 z dnia 

31.01.2017r. zawartej  z KOM-EKO S.A 20-479  ul. Wojenna 3 w Lublinie. 

Plac zabaw. Na terenie placówki zorganizowano ogrodzony plac zabaw w ramach Programu Radosna 

Szkoła o nawierzchni poliuretanowej. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pana Jerzego 

Kurowskiego – kierownika gospodarczego plac zabaw wyposażony jest w urządzenia w 100 % posiadające 

certyfikaty bezpieczeństwa: 

- Certyfikat Nr P/1204/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na karuzele. Wyrób spełnia wymagania 

bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-7:2009. 

- Certyfikat Nr P/1205/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na urządzenia kołyszące: huśtawka 

ważka. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, 

PN-EN 1176-7:2009. 

- Certyfikat Nr P/1217/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na urządzenia sprawnościowe nr 7. 

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. 
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- Certyfikat Nr P/1419/14 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na zestawy zabawowe „1”, „2”, „4”. 

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 

1176-7:2009. 

- Certyfikat Nr P/1203/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na huśtawki wahadłowe. Wyrób spełnia 

wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009. 

- Certyfikat Nr P/1206/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na tablicę regulaminu użytkowania. 

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. 

Na placu zabaw nie zorganizowano piaskownic. 

Ww. urządzenia zamontowane na placu zabaw w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane 

gładkie, bez ubytków drewna i farby. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.  

Boiska sportowe. W ramach posesji szkoły zorganizowany jest zespół boisk sportowych typu ORLIK 

oddany do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w dniu 13.03.2013r. Z informacji 

uzyskanych podczas kontroli od Pana Jerzego Kurowskiego – kierownika gospodarczego urządzenia 

zamontowane na boisku posiadają certyfikaty bezpieczeństwa w 100 %: 

- Certyfikat zgodności Nr 326/11 na sprzęt do koszykówki PESMENPOL. Wyrób spełnia wymagania zawarte 

w PN-EN 1276:2006, PN-EN 1176-7:2009. 

- Certyfikat zgodności Nr 322/11 na sprzęt do siatkówki PESMENPOL. Wyrób spełnia wymagania zawarte 

w PN-EN 1271:2006, PN-EN 1176-7:2009. 

- Certyfikat zgodności Nr 324/11 na bramki do piłki ręcznej PESMENPOL. Wyrób spełnia wymagania 

zawarte w PN-EN 749:2006, PN-EN 1176-7:2009. 

- Certyfikat zgodności Nr 325/11 na bramki do piłki nożnej PESMENPOL. Wyrób spełnia wymagania zawarte 

w PN-EN 748:2006, PN-EN 1176-7:2009. 

Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Zajęcia dydaktyczne w szkole realizowane są od godziny 800 do 

godziny 1455. Świetlica czynna w godzinach od 600 do 1800. 

 Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych. W wyniku oceny stwierdzono, że nauka nie 

rozpoczyna się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 1 godzina. Różnica 

liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny. 

Do szkoły uczęszcza 827 uczniów (dziewcząt 398, chłopców 429). W placówce zorganizowano 2 oddziały 

przedszkolne, do których zapisanych jest 51 dzieci w tym 28 chłopców oraz 23 dziewczynki. Zatrudnionych 

jest 141 pracowników, w tym 104 osoby personelu pedagogicznego oraz 37 osób personelu administracyjno 

– gospodarczego. Przedstawiono do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno – 

epidemiologicznych zatrudnionych  pracowników.  

Liczba oddziałów – 40, sal dydaktycznych - 38. 

Budynek szkoły wielosegmentowy (6 segmentów), posiadający jedną, dwie lub trzy kondygnacje naziemne. 

Wszystkie segmenty połączone ciągami komunikacyjnymi.  

Ciągi komunikacyjne (holl główny szkoły, segment I, segment II, segment III, segment sportowy). 

Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej do wysokości 2m, 

w lamperiach pęknięcia i ubytki w tynku – nieprawidłowość zawarta w pkt. 1 lit. a - e decyzji Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.E-762/1/2017 z dnia 14.03.2017r. zmienionej 

decyzją z dnia 15.09.2017r. oraz z dnia 25.03.2019r. 

Sufity czyste. Podłogi wyłożone lastriko, płytkami PCV, wykładziną termozgrzewalną lub terakotą.  

W dniu kontroli stwierdzono pęknięcia, rysy, szczeliny oraz ubytki  na podłogach w płytkach PCV oraz 

lastriko w miejscach dylatacji budynku w ciągu komunikacyjnym na parterze budynku oraz w ciągu 

komunikacyjnym na II piętrze budynku w segmencie administracyjno – żywieniowym. W pozostałych ciągach 

komunikacyjnych podłoga w dobrym stanie sanitarno – technicznym. 

Szatnia. Centralna dla uczniów zorganizowana jest w podpiwniczeniu budynku, wydzielony jest oddzielny 

segment dla klas I-III oraz dla klas IV-VIII. Pomieszczenia szatni podzielone są na boksy z metalowej siatki, 

przeznaczone dla jednego lub dwóch oddziałów. W pomieszczeniu szatni klas IV-VI w boksach sufity 

z licznymi ubytkami tynku, pożółkłymi zaciekami, w lamperiach liczne i rozległe ubytki tynku i farby - 

nieprawidłowość zawarta w pkt. 1 lit. f decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 

znak: HDM.E-762/1/2017 z dnia 14.03.2017r. zmienionej decyzją z dnia 15.09.2017r. oraz z dnia 

25.03.2019r. 

W dniu kontroli stwierdzono w boksach: Nr 5 (kl. VIII e) , Nr 8 (kl. II c), Nr 12 (kl. III c), Nr 13 (kl. III d) , Nr 14 

(kl. III e) w lamperiach przy drzwiach wejściowych do boksów ubytki tynku i farby, powierzchnie trudne do 

utrzymania w czystości. W pozostałych boksach klas VII – VIII oraz klas I – III ściany malowane farbami 
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emulsyjnymi z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie i czyste. W pomieszczeniach szatniowych podłogi 

wyłożone lastriko lub terakotą w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Wyposażenie 

boksów szatniowych stanowią wieszaki przyścienne oraz ławeczki do zmiany obuwia. Ilość wieszaczków 

wystarczająca. Pomieszczenia szatni posiadają okna oraz wentylację grawitacyjną. Szatnia utrzymana 

w bieżącej czystości. 

Sale dydaktyczne.  Pomieszczenia usytuowane są w trzech segmentach dydaktycznych – na parterze, 

pierwszym oraz drugim piętrze. Jeden z tych segmentów przeznaczony jest dla klas I-III, drugi i trzeci dla 

klas IV-VIII. Kolejny z segmentów szkoły z czterema pomieszczeniami świetlicy, pokojem cichej nauki oraz 

korytarzem o łącznej powierzchni 450m2, blokiem żywieniowym ze stołówką oraz częścią administracyjną.  

W dniu kontroli w sali  Nr 103 na III piętrze budynku w segmencie I stwierdzono ubytki tynku i farby na dwóch 

narożnikach przy drzwiach wejściowych do sali, powierzchnie trudne do utrzymania w czystości. 

W pozostałych salach dydaktycznych ściany gładkie, bez pęknięć i ubytków farby oraz tynku, malowane 

z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej. Sufity czyste. 

Podczas kontroli w sali Nr 206 (dawna pracownia chemiczna) stwierdzono w podłodze korytarz techniczny  – 

pasy krat metalowych w podłodze po obu stronach sali, układających się w literę U, powierzchnia krat 

zakurzona, posiadająca otwory, trudna do utrzymania w czystości. W pozostałych salach dydaktycznych na 

podłogach płytki PCV oraz dywany w klasach dzieci młodszych do zajęć ruchowych w dniu kontroli 

w dobrym stanie sanitarno - technicznym. Dywany w dniu kontroli czyste. Z informacji uzyskanych podczas 

kontroli od Pana Jerzego Kurowskiego – kierownika gospodarczego sale wyposażone są w stoliki 

i krzesełka, które w 60 % posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Pozostałe meble zakupiono przed 1997 r. 

i nie posiadają certyfikatów. 

- Certyfikat zgodności Nr 219/13 na krzesło szkolne LOLEK . Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 

1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001. 

- Certyfikat zgodności Nr 142/13 na stół szkolny PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 

1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001. 

- Certyfikat zgodności Nr 140/13 na krzesło szkolne wielorozmiarowe WIKTOR . Wyrób spełnia wymagania 

zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001. 

- Certyfikat zgodności Nr 141/13 na stół szkolny wielorozmiarowy WIKTOR . Wyrób spełnia wymagania 

zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001. 

- Certyfikat zgodności Nr 275/11 na stoły szkolne wielorozmiarowe FILIP i FILIP II. Wyrób spełnia 

wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001.  

W dniu kontroli w sali nr 216 na II piętrze budynku w segmencie II stwierdzono ławki z blatami w złym stanie 

sanitarno-technicznym. Blaty ławek z ubytkami laminatu, krawędzie blatów pozbawione obrzeży, z widoczną 

wyszczerbioną płytą wiórową o powierzchni chropowatej, chłonnej, trudnej do utrzymania w czystości. 

Każda z sal dydaktycznych wyposażona jest w umywalkę z zimną i ciepłą wodą, mydło w płynie do mycia 

rąk, ręczniki papierowe, jednorazowe oraz kosz na odpady. W oknach zamontowane są rolety, wertykale lub 

zasłonki, które chronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Uczniowie w salach mają 

możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Wydzielone są półki w szafkach. 

Zmierzono temperaturę w 2 salach dydaktycznych i stwierdzono, że  temperatura wynosi 230 C. 

Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte osłonami przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. 

Brak opraw oświetleniowych na świetlówkach jarzeniowych w salach lekcyjnych w segmentach: segment I – 

piętro I – sale: Nr 122 (1 oprawa), Nr 125 (1 oprawa), Nr 124 (1 oprawa); II piętro: sala Nr 223 (1 oprawa), 

sala Nr 226 ( 2 oprawy), sala Nr 227 – (1 oprawa); segment II – parter- sala Nr 17 ( 13 opraw), sala Nr 20 (1 

oprawa), sala Nr 21 ( 2 oprawy); I piętro – sala Nr 101 (15 opraw), sala Nr 103 (15 opraw); 

 II piętro – sala Nr 111 ( 1 oprawa), sala Nr 112 ( 1 oprawa), sala Nr 114 (1 oprawa); segment III – parter -  

sala Nr 10 ( 1 oprawa); II piętro – sala Nr 203 ( 1 oprawa), sala nr 206 (2 oprawy), biblioteka (10 opraw), 

zaplecze biblioteki (4 oprawy), czytelnia (6 opraw). W ww. salach lekcyjnych oraz pozostałych oprawy 

oświetleniowe wykonane z plastikowych kratownic, które pod wpływem ciepła odkształcają się, zmieniają 

kolor. Oprawy stare, wygięte, niestabilne, stwarzające ryzyko upadku na stanowisko pracy ucznia bądź 

nauczyciela – nieprawidłowość zawarta w pkt. 5 lit. a - s decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.E-762/1/2017 z dnia 14.03.2017r. zmienionej decyzją z dnia 15.09.2017r. 

oraz z dnia 25.03.2019r. 

Pracownie komputerowe. Oceniono warunki zdrowotne w 2 pracowniach komputerowych. Pracownie 

wyposażone łącznie w 29 stanowisk komputerowych. Stwierdzono, że warunki zdrowotne zostały spełnione. 

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu – na 
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ścianie. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowane są 

rolety zewnętrzne. Krzesełka z regulowaną wysokością. Nie oceniono dostosowania mebli do zasad 

ergonomii w pracowniach komputerowych – w chwili kontroli nie było uczniów. 

Pracownia chemiczna. W placówce nie ma pracowni chemicznej. Przedmiot chemia realizowany jest za 

pomocą pokazów multimedialnych. 

Świetlica. W placówce zorganizowane są cztery pomieszczenia świetlicowe o powierzchniach: 68m2, 51m2, 

72m2, 82m2. Ściany w pomieszczeniach gładkie, bez pęknięć i ubytków farby oraz tynku, malowane 

z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej. Sufity czyste. Na podłogach płytki PCV oraz dywany 

w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno - technicznym. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte 

osłonami przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Pomieszczenia wyposażone w stoliki, 

krzesła, regały i półki na pomoce dydaktyczne w dobrym stanie technicznym. Do świetlic zapisanych jest 320 

uczniów. Maksymalna liczba uczniów przebywających w świetlicy 25. Uczniowie zapisani do świetlic 

korzystają również z holi szkolnych i z sali na holu.  

Źródełko. W ciągu komunikacyjnym przy wejściach do pomieszczeń świetlic oraz w ciągu komunikacyjnym 

zaplecza sali gimnastycznej zainstalowano źródełko z wodą pitną do bezpośredniego spożycia przez 

uczniów. W sąsiedztwie źródełek w widocznym miejscu - na ścianie umieszczono instrukcję korzystania 

z urządzenia. 

Źródełka montowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. 

Piłsudskiego15, 20-407 Lublin na podstawie Protokołu przekazania darowizny sporządzonego w dniu 

29.08.2014 r. oraz w dniu 26.10.2015 r. W w/w dokumencie nie zawarto informacji o częstotliwości badania 

wody w źródełkach.  

Woda z obydwu źródełek została przebadana przez Powiatową Stację Sanitaro – Epidemiologiczną 

w Lublinie w ramach nadzoru bieżącego w dniu 09.04.2019r. (HK.5500.191.2019.MS), w badanym zakresie 

stwierdzono przekroczenie poziomu żelaza przy źródełku przy obiektach sportowych, przekroczeń nie 

stwierdzono w wyniku badania wody ze źródełka w ciągu komunikacyjnym przy pomieszczeniach 

świetlicowych. Badanie wody ze źródełka przy sali gimnastycznej zostało powtórnie wykonane – 

sprawozdanie z badania wody Nr DL.7000.2.N.184.2019.PBFCH z dnia 12.04.2019r. sporządzone przez 

Powiatową Stację Sanitaro – Epidemiologiczną w Lublinie Dział laboratoryjny ul. Uniwersytecka 12, 20-029 

Lublin. W badanym zakresie przekroczeń nie stwierdzono. 

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pana Jerzego Kurowskiego – kierownika gospodarczego 

źródełka czyszczone oraz dezynfekowane są przez pracowników, którzy odpowiadają za czystość 

w segmencie. W dniu kontroli źródełka utrzymane w czystości bez oznak zakamienienia, czyste, 

dezynfekowane środkami: Roko Clasic oraz Remix Uni z aktualnym terminem ważności. W placówce 

sporządzono instrukcję postępowania ze źródełkami, w której zawarto informacje: wymieniono imiennie 

osoby odpowiedzialne za czystość źródełek, opisana została częstotliwość sprawdzania działania urządzeń 

oraz przepłukiwania go z usunięciem wody pozostającej w urządzeniu w zastoju podczas nocy, sprawdzania 

przepływu strumienia wody czy jego wysokość pozwala na swobodne korzystanie bez dotykania ustami 

kranu, informacje o codziennym myciu i dezynfekcji urządzeń wraz z nazwami stosowanych środków. 

Personel upoważniony do przeprowadzania czynności myjąco – dezynfekujących źródełko wyposażony jest 

w rękawice jednorazowe oraz specjalnie do tego przeznaczony fartuch ochronny. 

Pomieszczenia higienicznosanitarne. Pomieszczenia zlokalizowane i wydzielone dla chłopców i dziewcząt 

na każdej kondygnacji. Łącznie do dyspozycji uczniów – 44 kabiny ustępowe, 80 umywalek (również 

w salach dydaktycznych), 13 pisuarów. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przy umywalkach 

zapewniona ciepła i zimna woda. Do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewnione jest mydło w płynie, 

ręczniki jednorazowe, suszarki do rąk oraz papier toaletowy.  

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dziewcząt i chłopców: w segmencie I na I i II piętrze, 

w segmencie II na parterze, I i II piętrze, w segmencie III na parterze, I i II piętrze glazura z licznymi 

ubytkami, ubytki w fugach – powierzchnie zacementowane, nierówne, chropowate, trudne do utrzymania 

w czystości, pęknięciami, pożółkły sufit z zaciekami (pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt na I piętrze 

w segmencie I), ubytki i pęknięcia w sufitach, ubytki w terakocie – powierzchnie zacementowane, nierówne, 

chropowate, trudne do utrzymania w czystości, kratki ściekowe ze śladami korozji, rury kanalizacyjne 

pordzewiałe. Urządzenia sanitarne stare – miski ustępowe zakamienione, kratki odpływowe w umywalkach 

zardzewiałe w złym stanie sanitarno – higienicznym - nieprawidłowość zawarta w pkt. 2 lit. a – p, pkt. 3 lit. a - 

c decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.E-762/1/2017 z dnia 

14.03.2017r. zmienionej decyzją z dnia 15.09.2017r. oraz z dnia 25.03.2019r. 
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Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu. Pomiar został dokonany w sześciu 

pomieszczeniach sanitarnych, przy jednej umywalce w każdym (w 6 pionach - segment I (parter), segment II – 

I piętro, segment III – I piętro, segment sportowy – parter, segment administracyjny – I piętro, segment 

widowiskowy – II piętro) w pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i dla chłopców. Stwierdzono, że 

temperatura ciepłej wody wynosi  370, 410C, 390C, 380C, 410C,400C.  

Magazynki porządkowe. W placówce zorganizowane są 3 pomieszczenia magazynków porządkowych, 

w których przechowywany jest sprzęt porządkowy oraz środki czystości. Są to oddzielne pomieszczenia, 

wyposażone w półki i regały na środki czystości oraz wieszaki na mopy i szczotki. Sprzęt do utrzymania 

czystości w pomieszczeniach szkoły wydzielony do poszczególnych rodzajów pomieszczeń oraz różnych 

powierzchni podłóg. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Domestos, Tytan Wc, Roko 

Clasik, Sidolux, Ajax proszek, Palemka, Płyn Ajax, do dezynfekcji blatów, klamek oraz części wyposażenia 

bloku sportowego – Presept + OL. Ww. środki posiadają aktualne terminy ważności. 

Blok sportowy. Część sportowa znajduje się w oddzielnym segmencie z dwiema salami gimnastycznymi 

(o powierzchniach: 288 m2, oraz 112 m2) z zapleczem sanitarnym składającym się z pięciu pomieszczeń 

szatni dla uczniów,  pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz magazynku sportowego. Pomieszczenia 

szatni dla uczniów przy bloku sportowym wyposażone są wieszaki przyścienne na odzież oraz ławki do 

zmiany obuwia. Pomieszczenia posiadają podłogi z terakoty oraz ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, 

każde pomieszczenie posiada pomieszczenie higieniczno- sanitarne wyposażone w jedną miskę ustępową 

oraz jedną umywalkę. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych ściany wyłożone glazurą do wysokości 

2m, na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono do 

utrzymania higieny uczniów mydło w płynie do mycia rąk, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy. 

W jednym z pomieszczeń – natryskownia (wyposażona w cztery baterie natryskowe oraz podłogowe 

odpływy wody). Natryskownia nie jest użytkowana przez uczniów. Z informacji uzyskanych podczas kontroli 

od Pana Jerzego Kurowskiego – kierownika gospodarczego natryskownia nie jest używana przez uczniów 

z powodu zbyt krótkich przerw miedzy lekcjami. Pomieszczenia zaplecza sanitarnego utrzymane w bieżącej 

czystości. 

W salach gimnastycznych ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi, bez ubytków tynku i farby, gładkie 

i czyste. Na podłogach: w dużej sali gimnastycznej parkiet drewniany, lakierowany bez ubytków, w małej sali 

wykładzina termozgrzewalna w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno- technicznym. Punkty świetlne 

zabezpieczone osłonami - kratami, szyby w oknach w małej sali gimnastycznej zabezpieczone siatką, 

w dużej szyby bezpieczne – zespolone jednokomorowe. Certyfikat Nr B/03/299/06 na szyby zespolone 

jednokomorowe wydany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PARTNER Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 24, 

20-150 Lublin. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w Kryteriach Technicznych Nr  20/8/00 

„Szkło budowlane. Szyby zespolone”. 

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym 

osłonami wykonanymi z drewna. 

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pana Jerzego Kurowskiego – kierownika gospodarczego sale 

gimnastyczne wyposażone są w sprzęt sportowy posiadający w 100% certyfikaty.  

- Certyfikat Instytutu Sportu Nr P/898/11 na sprzęt do koszykówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte 

w PN-EN 1270:2006. 

- Certyfikat Instytutu Sportu Nr P/1237/13 na maty i materace sportowe. Wyroby spełniają wymagania 

zawarte KT/1/03/ZC wg PN-EN 12503-1:2004. 

- Certyfikat zgodności Nr 34/06 na drabinki gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia 

wymagani zawarte w PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999. Blok sportowy utrzymany w czystości 

i porządku. 

Zajęcia z wychowania fizycznego poza obiektami sportowymi odbywają się również na korytarzach szkoły. 

Sala widowiskowa. Szkoła posiada salę widowiskową – usytuowaną w oddzielnym segmencie, 

zlokalizowaną na pierwszym piętrze, wyposażoną w scenę oraz widownię na 300 miejsc siedzących typu 

kinowego, z obiciem tapicerowanym materiałem miękkim. Na podłodze parkiet w dobrym stanie 

technicznym. Ściany oraz elementy wyposażenia sali widowiskowej w dobrym stanie sanitarno – 

technicznym. 

Żywienie. Szkoła prowadzi żywienie uczniów w formie obiadu dwudaniowego. Posiłki przygotowywane na 

miejscu w bloku żywieniowym. Z obiadów korzysta 520 uczniów. Ilość posiłków dofinansowanych 5. 

Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Placówka została wpisana do rejestru zakładów 
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produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr 2507/0309/2008 z dnia 21.05.2008 r. 

Szkoła posiada automat do sprzedaży soków oraz wody mineralnej. 

Gabinet. Gabinet opieki profilaktycznej czynny codziennie od 800 do 1500. Opieka profilaktyczna nad 

uczniami realizowana przez NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej „Promed” s.c. ul. Staszica 22 w Lublinie.  

Ściany w gabinecie malowane farbami zmywalnymi. Sufit czysty. Podłoga wyłożona wykładziną 

termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie 

wyposażone w biurko, krzesła tapicerowane materiałem zmywalnym, leżankę, szafkę oraz umywalkę 

z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Przy umywalce fartuch z glazury w dobrym stanie sanitarno – technicznym. 

Zapewniono środki myjąco – dezynfekujące z aktualnym terminem ważności. Środek do dezynfekcji AHD 

1000 oraz Mikrozid AF z aktualnym terminem ważności. 

Apteczki I pomocy wyposażone prawidłowo z instrukcją udzielania I pomocy oraz wykazem osób 

przeszkolonych z udzielania I pomocy. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, 

umieszczono znaki graficzne i słowne informujące o zakazie. Otoczenie w dobrym stanie sanitarno – 

higienicznym. 

Palenie tytoniu w placówce jest zabronione. Wywieszony znak graficzny i słowny informującym o zakazie 

palenia. 

Pozostawiono ulotki informacyjne do wykorzystania na zebraniach z rodzicami na temat profilaktyki 

wszawicy, profilaktyki grypy, dopalaczy. 

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które 

naruszono*:   

a) W dniu kontroli stwierdzono pęknięcia, rysy, szczeliny oraz ubytki  na podłogach w płytkach PCV oraz 

lastriko w miejscach dylatacji budynku w ciągu komunikacyjnym na parterze budynku oraz w ciągu 

komunikacyjnym na II piętrze budynku w segmencie administracyjno – żywieniowym. W boksach 

szatniowych: Nr 5 (kl. VIII e) , Nr 8 (kl. II c), Nr 12 (kl. III c), Nr 13 (kl. III d) , Nr 14 (kl. III e). W lamperiach 

przy drzwiach wejściowych do boksów ubytki tynku i farby. W sali  Nr 103 na III piętrze budynku 

w segmencie I stwierdzono ubytki tynku i farby na dwóch narożnikach przy drzwiach wejściowych do sali, 

powierzchnie trudne do utrzymania w czystości. W sali Nr 206 (dawna pracownia chemiczna) stwierdzono 

w podłodze korytarz techniczny  – pasy krat metalowych w podłodze po obu stronach sali, układających się 

w literę U, powierzchnia krat zakurzona, posiadająca otwory, trudna do utrzymania w czystości. 

Istniejący stan techniczno – sanitarny podłóg i ścian sprzyja gromadzeniu i namnażaniu drobnoustrojów 

chorobotwórczych, utrudnia prowadzenie prac porządkowych, co w rezultacie zwiększa możliwość 

przenoszenia chorób zakaźnych i ryzyko zakażeń. 

b) W sali nr 216 na II piętrze budynku w segmencie II stwierdzono ławki z blatami w złym stanie sanitarno-

technicznym. Blaty ławek z ubytkami laminatu, krawędzie blatów pozbawione obrzeży, z widoczną 

wyszczerbioną płytą wiórową o powierzchni chropowatej, chłonnej, trudnej do utrzymania w czystości. 

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:  

Nie dotyczy 

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI 

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**  

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:  

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono** 
                                               (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują) 

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.……nie 
nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na 

Nie dotyczy 

       (imię i nazwisko/stanowisko) 

w wysokości   Nie dotyczy                  Słownie      Nie dotyczy 

(nr mandatu karnego) Nie dotyczy 

(podstawa prawna)  Nie dotyczy 
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5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy   
z  dnia Nie dotyczy wydane przez Nie dotyczy 

                                                                          (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej) 

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**                         Nie dotyczy 

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu              Nie dotyczy  
                                                                         (imię i nazwisko/adres) 

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się ** 

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(czytelny podpis kontrolującego (-ych) 
 

 

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU  

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu  25.02.2020r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu) 

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**:  

- Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04 
                                                                                                                   (nazwa/nr) 

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia 
do ustaleń stanu faktycznego.. 

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. 

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

*  w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"  
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**  niewłaściwe skreślić 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany 

Administratorem,  

z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;   

2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z 

przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych; 

6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie 

archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących, 

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO; 

8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) żądania usunięcia danych osobowych, 

b) żądania przenoszenia danych osobowych, 

c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2; 

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu. 

 

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw 

będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej. 

 


