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PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ
dtematycznejl, interwencyjnej)*5

Nr HŻ.6323.19.2019.MŁ2 Lublin, dnia 02.07.2019r.
(Miejscowość i data)

Powiatowego

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie oceny warunków żywienia zbiorowego w związku 
z zapewnianiem wyżywienia podczas wypoczynku letniego 2019r.

( rodzaj kontroli, zakres itp.)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/ 
>*> Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Magdalenę Bocheńczyk - Młodszego Asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności 
kontrolnych K.0122.25.2019,
Małgorzatę Łętowską - Stażystę, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 
K.0122.85.2019;

( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 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.).
Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 104/17 
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2017r. w sprawie procedury przeprowadzania 
urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U- 
z 2018r., poz. 646 ze zm.)^-oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz 
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, 
ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, ze zm.) - nie dokonano 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Zakład: Blok żywienia Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, 20-281 Lublin, 
uL Władysława Jagiełły 11

Podlega:
Gmina Lublin

(pełna nazwa, adres)

Pani Małgorzata Stacharska - Dyrektor szkoły
(kierujący zakładem - imię i nazwisko, stanowisko)

NIP 946 23 55 475, tel. 81 746 81 77
(informacje dodatkowe o zakładzie)

Pani Małgorzata Stacharska - Dyrektor szkoły
Pani Jolanta Sobkowicz - Intendent

(przedstawiciel zakładu uczestniczący podczas kontroli- imię i nazwisko, stanowisko j
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Świadków nie przywołano.
(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

II. Przeprowadzenie kontroli

1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień/nieprawidłowości‘\

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie oceny warunków żywienia zbiorowego w związku 
z zapewnianiem wyżywienia podczas wypoczynku letniego 2019r.

Ustalono, iż na terenie szkoły zorganizowano zajęcia w formie półkolonii dla około 135 dzieci 
i młodzieży od lat 7 do lat 14. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa Nr 52 w Lublinie. 
Dzieciom zapewniono wyżywienie w postaci śniadań oraz dwudaniowych posiłków obiadowych. 
Posiłki spożywane są na miejscu, na szkolnej stołówce. Dania i napoje podawane są w naczyniach 
wielokrotnego użytku. Blok żywienia prowadzi działalność w zakresie produkcji posiłków na bazie 
mięsa, w tym drobiowego, ryb, jaj, warzyw okopowych i nieokopowych, półproduktów i produktów 
gotowych, napojów zimnych i gorących. Turnus trwa 10 dni (od 01.07.2019r. do 12.07.2019r.).

Pomieszczenia stołówki zlokalizowane są w budynku wolnostojącym, na parterze 
i w podpiwniczeniu budynku. Pomieszczenia sprzęt i wyposażenie wystarczające, dostosowane 
do charakteru i zakresu prowadzonej działalności.

Zapewniono warunki do prowadzenia procesów związanych z dezynfekcją powierzchni, w tym 
pozostających w kontakcie z żywnością. Do powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością 
stosowane są następujące preparaty: preparat Food Service firmy Pro Linę z aktualnym terminem 
ważności. Mycie zasadnicze i dezynfekcja naczyń stołowych, na których dzieci spożywają posiłki 
odbywa się w profesjonalnej zmywarko-wyparzarce kapturowej w zmywalni naczyń stołowych.

W dniu kontroli pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie utrzymane było w czystości. 
Pomieszczenia sprzęt i wyposażenie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Wyposażenie 
i pomieszczenia utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Zapewniono prawidłowe warunki do utrzymania higieny rąk personelu pracującego 
w kontakcie z żywnością, przy produkcji posiłków. Punkty wodne do mycia rąk zostały wyposażone 
w mydło w płynie, produkt do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Velodes soft firmy Medi 
Linę oraz Soft care Med H5 firmy Diversey, z aktualnym terminem ważności oraz ręczniki 
jednorazowe do osuszania rąk. Przy punktach wodnych dostępna bieżąca ciepła i zimna woda. 
Personel wyposażony w odzież ochronną podczas produkcji posiłków. Odzież ochronna 
przechowywana w zamykanej szafie w szatni dla personelu. Na wyposażeniu obiektu dostępna 
zapasowa odzież ochronna. Podczas kontroli uzyskano informację, że w okresie wakacyjnym 
w styczności z żywnością w zakładzie pracuje 9 osób. Okazano do wglądu aktualne dokumentacje 
lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wskazanych pracowników.

Odpady wewnątrz budynku usuwane do pojemników wyłożonych wkładami foliowymi, 
a następnie usuwane do kontenera zbiorczego ustawionego na utwardzonej powierzchni na zewnątrz 
budynku opróżnianego przez firmę specjalistyczną Kom Eko S.A. ul. Wojenna 3 Lublin, w ramach 
zawartej umowy. Odpady pokonsumpcyjne gromadzone w beczkach plastikowych zamykanych. 
Okazano do wglądu Kartę Przekazania Odpadów nr 144/5/2019 za miesiąc maj 2019r., wystawioną 
przez firmę Pro Eko Tomasz Szynkora Odbiór odpadów organicznych, Świdnik Duży Pierwszy 1, 
20-258 Lublin, potwierdzającą przekazanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 

20 01 08 w ilości 0,750Mg. W dniu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie usuwania 
odpadów z zakładu, pomieszczenia utrzymane w czystości.
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Kontrola obecności szkodników prowadzona wspólnie z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe 
Zabij Szkodnika Łukasz Tylec, 20-325 Lubli, ul. Droga Męczenników Majdanka 49/58. Okazano do 
wglądu Protokół z przeprowadzonego audytu zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami z dnia 
17.06.2019r. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kontrole przeprowadzane są przez ww. firmę 
1 raz w miesiącu. W obiekcie rozłożono stacje monitorujące obecność szkodników. W dniu kontroli 
nie stwierdzono obecności szkodników ani śladów ich bytowania.

Podczas kontroli poddano ocenie warunki przechowywania żywności w zakładzie. Segregacja 
asortymentowa środków spożywczych zachowana. Nie stwierdzono w zakładzie żywności 
o niewłaściwej jakości zdrowotnej, po upływie terminu przydatności do spożycia, daty minimalnej 
trwałości lub nieoznakowanej. Wszystkie środki spożywcze przechowywane zgodnie z zaleceniami 
producentów spożywczych. W obiekcie prowadzone są zapisy potwierdzające utrzymanie kontroli 
wewnętrznej w obszarze nadzoru nad warunkami przechowywania środków spożywczych zarówno 
nietrwałych mikrobiologicznie (temperatura w urządzeniach chłodniczych) jak i trwałych 
mikrobiologicznie (temperatura i wilgotność powietrza w magazynie).

Podczas kontroli dokonano ogólnej oceny żywienia na podstawie zapasów magazynowych 
środków spożywczych, rozmowy z personelem oraz analizy okazanych jadłospisów. Ocena 
jakościowa jadłospisu wykazała, że posiłki główne produkowane są z wykorzystaniem różnych grup 
produktów. Warzywa stanowią dodatek do większości posiłków. Do produkcji posiłków nie używa 
się koncentratów spożywczych.

W zakładzie zapewniono identyfikowalność wszystkich środków spożywczych. W obiekcie 
prowadzi się stały nadzór nad jakością środków spożywczych podczas ich dostaw. Okazano do wglądu 
tabele kontroli przyjęcia towarów. Dostawcami żywności są:
1. FO Frutpol Elżbieta Gospodarek, Jakubowice Konińskie - owoce;
2. Karo Sp. z.o.o, ul. Kraczewicka 180, Kraśnik—artykuły ogólnospożywcze;
3. Zakład Mięsny Krzczonów, ul. Spółdzielcza 17 - mięso, wędlin;
4. PPHU Welman, ul. Żytnia 21B Kraśnik - mrożonki, ryby mrożone;
5. Almax Dystrybucja Sp. z. o.o. Panieńszczyzna - nabiał;
6. Invest Michel Mariola Michelis, Marek Michełis, 05 -311 Dębie Wielkie — jaja (pochodzenie 

surowca: Kobieme 44A, 05-311 Dębe Wielkie wg Handlowego Dokumentu Indentyfikacyjnego dla 
jaj konsumpcyjnych i przepiórczych wprowadzanych na rynek z dnia 19.06.2019r.)

7. Madex PPHU, ul. Ceramiczna 10, Kraśnik- pieczywo;
8. Avocano Sp. z o.o., 22- 400 Zamość - drób;
9. Gospodarstwo Rolno-Handlowe Marzena Mirut, Dys - warzywa;
10. Zakład Gastronomiczno-Handlowy „Alicja” ul. Armii Krajowej 23/18, Chełm - wyroby 
garmażeryjne.

Okazano do wglądu dokumentację zakładu z zakresu procedur i instrukcji GHP/GMP oraz 
systemu bezpieczeństwa żywności opartego na zasadach HACCP. System jest dostosowany do zakresu 
działalności zakładu. Utrzymanie opracowanego systemu potwierdza wyżej opisana dokumentacja.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów 
prawa:
Nie dotyczy.

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy znak: SK/S/K/09-259/HŻŻIPU.



F/PK/BŻ/01/03
Data wydania 2017-05-08

Strona 4 z 6

III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano: w wyniku kontroli nie nałożono mandatu karnego
(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego - w wysokości -
(nr mandatu karnego)

w oparciu o: -
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia - nr -

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając 
informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu 
karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Załączone dokumenty: nie dotyczy.

3. Inne informacje dotyczące ustaleń/uzgodnień*5: nie dotyczy.

4. W książce kontroli nie dokonano wpisu, nie wydano doraźnych zaleceń dotyczące usunięcia 
uchybień, określonych w pkt:
O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić 
właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego 
terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/|przedstawiciela| zakładuł).
Pan (i) wnosi/[nie wnosi|ł) uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: -

6. Uwagi osoby kontrolującej: brak uwag.

7. Czas trwania kontroli: od ll45 do 1405.

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 
dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak.
(podać numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

'OR

(podpis i pieczęć kontrolowanego)
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(podpisy świadków)
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(podpisy osób kontrolujących)
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POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 02.07.2019r.
otrzymałem (-am) w dniu 02.07.2019r.

//aćcctio /&

(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Właściciel/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może 
zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Lublinie powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / 
nie zatwierdzono*5 wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/ 
kierownika technicznego/ zastępcy)

zaznaczyć właściwe
skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców
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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',
1) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania usunięcia danych osobowych,
b) żądania przenoszenia danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;

2) 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;

3) 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.

mailto:iod%40psse.lublin.pl

