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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie

20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12

Tel. 08i 5330061
PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.M-762/93/20l5 Lublin dnia 15.12.2015 r.
(Miejscowosć i data)

przeprowadzonej przez '-'------T starszego instruktora higieny, upoważnienie do
wykonywania czynności kontrolnych nr K-O 160/50/20 15

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

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcj i
Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § I i § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późno zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
1.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon.faks):

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, 20-045 Lublin ul. Czwartaków 11,
tel./fax 0-81 53-302-35 adres e-mail: sp6sp6.lublin.pl
1.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Gmina Lublin - Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

( imię i nazwisko Ipełna nazwa I inwestor/organ założycielski/w przypadku spólki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: (81)466 39 00, fax: (81) 4663901 do 03
(adres zamieszkania / adres siedziby Iw przypadku spólki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników i telefon /faks I

1.3. NIP 712-23-09-877 REGON 000215344 PESEL
1.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Danuta Nowakowska -Barłomiejczyk - Dyrektor Szkoły
1.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę= (unięinc[!1I'isko,SkUKAlisko)

- Wicedyrektor Szkoły
1.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę" (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
II.l. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 15.12.2015 r. godz.Ll'"
11.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń,
procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, utrzymania
należytego stanu nieruchomości oraz w związku z interwencją rodzica ucznia uczęszczającego do
szkoły, dotyczącą występowania wszawicy.

III. WYNIKI KONTROLI:
111.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KJl.S. informacje o toczqcym
sif aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące lista leń pokontrolnych

innych kan/roli, legalność działania, inne informacje istotne dla lista leli kontroli, ttp.)>,

Postępowanie administracyjno - egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych
jednostek kontrolujących nie było.
Szkoła funkcjonuje od 1956 r.
Do szkoły zapisanych jest 507 uczniów w 24 oddziałach (dziewcząt jest 259 a chłopców 248).
Oddziałów przedszkolnych nie ma. Dzieci sześcioletnie uczęszczają do pierwszych klas i jest ich 56.
Zatrudniony personel - 83 osób, w tym 61 osób personelu pedagogicznego i 22 osoby personelu
administracyjno-gospodarczego. Zajęcia odbywają się na dwie zmiany.
Budynek murowany, czterokondygnacyjny, usytuowany na działce własnej i ogrodzonej.
Budynek dostosowany jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez zamontowanie podjazdu,
platformy. i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych.
Posesja ogrodzona. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg
i przejść równa i utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne
zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone przed bezpośrednim
wyjściem ucznia na jezdnię przez zamontowanie barierki
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Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Woda ciepla
użytkowa zapewniona jest z sieci miejskiej. Usuwanie nieczystości stałych odbywa się do trzech
kontenerów plastikowych, zamykanych, usytuowanych na podłożu utwardzonym, w częściowym
zabudowaniu. Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku powyżej 10m.
Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Posesja
uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego
usunięte. Szkoła podpisała umowę na wywóz nieczystości stałych z firmą "KOM-EKO" Sp. z 0.0.,

20-424 Lublin ul. Wojenna l z dnia 24.12.2007 r. Nr 10826/0/07 na czas nieokreślony .
Na posesji szkoły znajduje się kompleks boisk i urządzeń sportowych zrealizowany w Hunach
programu "Moje boisko ORLIK 2012". W skład kompleksu sportowego wchodzą: boisko do piłki
nożnej i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej trawy oraz budynek zaplecza socjalno-
szatniowego. Boiska wyposażone są w urządzenia sportowe posiadające w l 00% certyfikaty:
Certyfikat Nr P/9021l1 na sprzęt boiskowy - bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania
zawarte w normie PN-EN 748:2006.
Certyfikat Nr P/444/08 na sprzęt boiskowy - bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania
zawarte w normie PN-EN 749:2006.
Certyfikat Nr P/445108 na sprzęt do piłki koszykowej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie
PN-EN 1270:2006.
Certyfikat Nr P/540108 na sprzęt do piłki siatkowej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-
EN 1271:2006.
Pomieszczenia do nauki: 15 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, sala rekreacyjno-zastępcza,
mała salka gimnastyczna, 3 pomieszczenia świetlicowe, sala do gimnastyki korekcyjnej przy świetlicy
oraz biblioteka.
Pomieszczenia do nauki wyposażone w stoliki i krzesła zakupione przed 1997 r. i nie posiadają
certyfikatów, tylko 20% krzeseł posiada certyfikaty:
Certyfikat zgodności Nr 160/08 Krzesło szkolne BOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-
EN 1729-1 :2007, EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
Certyfikat zgodności Nr 59/08 Krzesło szkolne OK l. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN
1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Meble są w dobrym stanie technicznym. Blaty
stolików i obrzeża gładkie, łatwo zmywalne, stelaż stabilny.
Pomieszczenia lekcyjne posiadają ściany i sufity gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby lub
tynku. Pomalowane są farbą zmywalną, Podłogi w salach lekcyjnych wyłożone są parkietem w
dobrym stanie sanitarno-technicznym bez ubytków i szczelin między klepkami, łatwym do utrzymania
w czystości. W salach lekcyjnych klas I - III dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych
zapewnione są dywany. Dywany czyste, bez ubytków i plam.
W szkole uczniowie mają możliwość pozostawiania na miejscu części podręczników i pomocy
szkolnych w wydzielonych regałach i w szafkach w salach lekcyjnych.
Okna zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.
Dokonano pomiaru temperatury powietrza w 2 pomieszczeniach do nauki. Temperatura 20° C.
Dokonano oceny warunków zdrowotnych w dwóch pracowniach komputerowych. Pomieszczenia
posiadają powłoki malarskie ścian i sufitów gładkie, bez rys, pęknięć ani ubytków farby lub tynku.
Wyposażone są w monitory ciekłokrystaliczne, ustawione wzdłuż ścian. Nie dokonano oceny
dostosowania stołów i krzeseł do zasad ergonomii uczniów w pracowniach, gdyż w trakcie kontroli
nie było uczniów. W pracowniach w widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdują się
regulaminy bhp. Pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną a okna zabezpieczone są przed
nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.
W wyniku oceny rozkładu zajęć lekcyjnych wszystkich oddziałów tj w 24 oddziałach stwierdzono, że
nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej. Różnica w rozpoczęciu zajęć między
poszczególnymi dniami jest większa niż jedna godzina. W/g wyjaśnień dyrektora spowodowane jest
to dużą liczbą oddziałów i zbyt małą ilością sal lekcyjnych (lekcje odbywają się na dwie zmiany).
Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż l
godzina. Polecono uwzględnić nieprawidłowości podczas układania nowego planu lekcji. Na jednej
zmianie maksymalnie przebywa 246 uczniów (134 dziewcząt i 112 chłopców). Zajęcia lekcyjne
odbywają się w godzinach od 8°0 do 1650.
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W trakcie kontroli stwierdzono, że w szkole znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt
uczniów, w których poziom podłogi znajduje się poniżej terenu urządzonego przy budynku
i pomieszczenia nie spełniają wymagań w zakresie wysokości pomieszczeń.
Pomieszczenia zlokalizowane w podpiwniczeniu to: 3 pomieszczenia świetlicowe, mała salka do
gimnastyki korekcyjnej przy świetlicach oraz mała sala rekreacyjno-zastępcza. Poziom podłogi w
salach świetlicowych i salce do gimnastyki korekcyjnej wynosi 1,35 m poniżej poziomu przyległego
terenu, natomiast wysokość pomieszczeń wynosi 2,50 m.
Mała sala rekreacyjno-zastępcza posiada zagłębienie wynoszące 2,70 m w stosunku do poziomu
przyległego terenu i wysokość 3,60m.
W wyniku wydania decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z
dnia 17.12.2012 r znak HDM.M-762/81120l2 zakazującej korzystania do realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych z pornieszczeń niespełniających wyrnagań dla pornieszczeń
przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi oraz z pornieszczeń do realizacji zadań
dydaktycznych i wychowawczych znajdujących się więcej niż 0,3 m poniżej terenu urządzonego przy
budynku a także nakazującej zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniu do gimnastyki
korekcyjnej przy pomieszczeniu świetlicowym przeznaczonym dla klas II i III, zapewnienie w
pomieszczeniach świetlicowych oświetlenia spełniającego wymagania Polskiej Normy. Dyrektor
szkoły zwrócił się z wnioskiem o usunięcie z sentencji decyzji zakazu korzystania do realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych z pornieszczeń niespełniających wyrnagań dla pornieszczeń
przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi oraz z pomieszczeń do realizacji zadań
dydaktycznych i wychowawczych znajdujących się więcej niż 0,3 m poniżej terenu urządzonego przy
budynku. Uwzględniając powyższy wniosek decyzją z dnia15.04.2013 r. znak HDM.M-762/8112012
uchylono wydane wcześniej zakazy. Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w zakresie naruszenia
wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących: zabezpieczenia grzejników c.o. osłonami
ochraniającymi od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym w pomieszczeniu świetlicowym i
sali gimnastyki korekcyjnej, zapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniu do gimnastyki
korekcyjnej i zapewnienia w pomieszczeniach świetlicowych oświetlenia sztucznego spełniającego
wymagania PN. W protokole kontroli sprawdzającej z dnia 15.05.2013 1'. znak HDM.M-762/81/2012
stwierdzono usunięcie w/w nieprawidłowości. Ponadto dyrekcja szkoły przesłała opinię z wyników
przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy przewodów grzewczo - kominowych w sali gimnastyki
korekcyjnej stwierdzającą brak usterek. Postępowanie zakończono.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji i wydzielone są dla
dziewcząt i chłopców. Pomieszczenia posiadają ściany i podłogi łatwo zmywalne, gładkie i czyste.
Dla dziewcząt przeznaczone są 3 łazienki wyposażone w 10 kabin ustępowych i 8 umywalek. Dla
chłopców przeznaczone są 3 łazienki z 7 kabinami ustępowymi i 8 umywalkami.
Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane, gdyż uczniowie uczą się na dwie zmiany.
Warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewnione są w sposób następujący: zapewnione
jest mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Zapas środków
czystościowych, dezynfekcyjnych i środków do utrzymania higieny osobistej zapewniony.
Do dezynfekcji stosowany jest Domestos, Sansed, do mycia i czyszczenia płyn, mleczko i proszek
Ajax. Wszystkie środki mieszczą się w terminie przydatności. Sprzęt do sprzątania wydzielony,
oznakowany i przechowywany prawidłowo. Sprzęt i środki przechowywane są w wydzielonych,
zamykanych boksach w łazienkach.
Do świetlicy zapisanych jest 354 uczniów. Pomieszczenia świetlic posiadają powierzchnię: 1-47 m2,

II - 67m2
, III - 49m2

. Pomieszczenie do gimnastyki korekcyjnej przy świetlicach posiada
powierzchnie 49 m2

. W pomieszczeniu odbywają się zajęcia ruchowo-gimnastyczne, gry i zabawy.
Pomieszczenia świetlicowe utrzymane są w bieżącej czystości i wyposażone są w stoliki i krzesełka
zakupione przed 1997 r. We wszystkich pomieszczeniach świetlic zapewniono wentylację
grawitacyjną.
Duża sala rekreacyjno-zastępcza ma powierzchnię 163 m2. Pomieszczenie wyposażone w sprzęt
i urządzenia zakupione przed 1997 r. i nie posiadające certyfikatów. Punkty świetlne, szyby w oknach
i inne elementy wyposażenia sali są osłonięte i spełniają wymogi bezpieczeństwa. Przy sali
gimnastycznej brak jest zaplecza sanitarnego, funkcjonują tylko dwie szatnie wydzielone dla
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dziewcząt i chłopców. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są niewystarczające
ponieważ na sali odbywają się lekcje wychowania fizycznego jednocześnie dla dwóch oddziałów.
W szkole prowadzone jest żywienie w formie obiadów dwudaniowych dla 385 uczniów. Posiłków
dofinansowanych jest - 18. Posiłki przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni.
Szatnia zlokalizowana jest w podpiwniczeniu. Jest to pomieszczenie wyposażone w wieszaki
z numerkami. Pomieszczenie utrzymane jest czysto. Ściany i podłoga znajdują się w dobrym stanie
technicznym i sanitarnym. Ściany czyste, gładkie, bez ubytków farby lub tynku, podłoga z terakoty
bez ubytków i pęknięć. Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości.
Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - opiekę pielęgniarska
zapewnia NZOZ "PROMED". Ośrodek Medycyny Szkolnej, 20-081 Lublin ul. Staszica 12.
Pielęgniarka sprawuje opiekę pięć razy w tygodniu (20 godziny tygodniowo). Gabinet będzie
przedmiotem odrębnej kontroli.
Interwencja rodzica ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie ul. Czwartaków
11 dotyczy występowania wszawicy wśród uczniów szkoły oraz poczynionych działaniach ze strony
szkoły mających na celu ograniczenia występowania wszawicy wśród uczniów. W szkole na
korytarzu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły umieszczone zostały informacje o
konieczności regularnej kontroli czystości włosów przez rodziców, ponadto odbył się przegląd głów
dzieci przez pielęgniarkę szkolną. Według rodzica są to działania niewystarczające i konieczna jest
interwencja Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W związku z powyższą interwencie 117y"kano informację od pielęgniarki sprawującej profilaktyczną
opiekę nad uczniami - Pani. _~ 'J _ _ _., _~ 'L zatrudnionej w NZOZ "PROMED" . Ośrodek
Medycyny Szkolnej, 20-081 Lublin ul. Staszica 22 ze Pani pielęgniarka pierwsze sygnały o wszawicy
odebrała w miesiącu wrześniu 2015 1". od wychowawców dwóch klas - kl. l d i kl. III a, którzy zostali
poinformowani przez rodziców uczniów uczęszczających do tych klas.
Po uzyskaniu pisemnych zgód od rodziców, dokonywane są systematyczne przeglądy czystości skóry
i włosów uczniów. Pani pielęgniarka dokonała przeglądów w 11 klasach ( dokonywała przeglądy w
ciągu 11 dni, co jest udokumentowane w zeszycie pracy).
W wyniku przeglądów stwierdzono 4 przypadki występowania gnid w trzech klasach (I d, II c, III c).
O tym fakcie Pani pielęgniarka poinformowała dyrektora szkoły, wychowawców klas i bezpośrednio
rodziców uczniów u których stwierdzono objawy.
Uczniowie, u których stwierdzono objawy wszawicy uczęszczają do świetlicy.
Podczas kontroli świetlicy uczulono opiekunów uczniów o konieczności ograniczenia zabaw
relaksacyjnych związanych z odpoczywaniem na dywanach.
W dniu 05.12.2015 1". została przeprowadzona dezynsekcja pomieszczeń szatni, świetlic, sali
gimnastyki korekcyjnej przy świetlicach i małej sali rekreacyjno-zastępczej. Okazano do wglądu
protokół z przeprowadzonej dezynsekcji sporządzony przez Firmę Dezynfekcja, Dezynsekcja i
Deratyzacja Urban Kowalski, Anita Łucjan-Kowalska, 20-401 Lublin ul. Krochmalna 24 pok. 2.
W dniu 05,12.2015 1". została przeprowadzona dezynfekcja a następnie pranie dywanów, które
znajdują się w salach świetlicowych.
Zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie Pani Danuty
Nowakowskiej -Barłomiejczyk z dnia 16.10.2015 r. Nr B.27115 i z dnia 11.12.2015 1'. Nr B.33115
w dniu 14.12.2015 1'. odbyło się spotkanie ogólne z rodzicami uczniów klas I - III z dyrektorem
szkoły oraz klasowe z wychowawcami klas, na którym były omówione zagadnienia związane z
występowaniem i przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się z wśród uczniów wszawicy. W dniu
15.12.2015 1'. odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas starszych tj. klas IV - VI,

"Poleconc :
Prowadzić systematyczną akcję oświatową w szkole poprzez:
- przeprowadzanie przez pielęgniarkę i wychowawców pogadanek na zebraniach rodziców i na

- godzinach wychowawczych,
- wywieszanie na tablicach informacyjnych ulotek i innych materiałów oświatowych dotyczących
profilaktyki zwalczania wszawicy,
- przypominanie rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i
włosów u dzieci jak i innych domowników. W przypadku stwierdzenia wszawicy rodzice powinni
poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły ipielęgniarkę,
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- uświadamianie rodziców że w prz padku trudności w walce z wszawicą (np. brak środków na zakup
leków) mogą uzyskać pomoc z ośrodka pomocy społecznej.
W razie stwierdzenia w szkole wszawic -:
- nadzorować kontrole czystości głów i włosów przeprowadzane przez pielęgniarkę,
- dbać o czystość i zapewniać warunki do higienicznego pobytu ucznia w szkole,
- ograniczać zabawy relaksacyjne na dywanach,
- uczulać rodziców aby częściej zmieniali dzieciom okrycia głowy, związywali uczniom długie włosy,
- zapewnić warunki do przechowywania okryć głowy w szatni z zachowaniem segregacji (worki),
- przekonać rodziców że w razie wystąpienia problemu pozostawić dziecko w domu do momentu
likwidacji wszawicy.
Zobowiązano dyrektora szkoły do powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie o podjętych działaniach profilaktycznych w walce z wszawicą.
Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące wszawicy.
Apteczki I pomocy wyposażone są prawidłowo, posiadają instrukcje udzielania I pomocy oraz wykaz
osób przeszkolonych z udzielania Ipomocy.
W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak o zakazie słowny i graficzny.
111.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli":
Termometr PP/S/KJ03-02/HDiM, przymiar kreskowy zwijany 5 m PP/KJOI-08/HDiM, przymiar
wstęgowy 15 m PP/KJO 1-02/HDiM, komputer nr SKJS/K/09-183/HDiM.
III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów"
Nie dotyczy.
III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
Sprawozdanie z badań wody Nr 444/WD/14/R z dnia 18.08.2014 r. sporządzone przez Wojewódzką
Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie Oddział Laboratoryjny 20-708 Lublin ul.
Pielęgniarek 6. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono.
Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego (bez pomieszczeń świetlicowych) sporządzony
przez Zakład Usług Technicznych Marek Krzyżanowski, Zbigniew Krzyżanowski 20-437 Lublin ul.
Nadrzeczna 7. Pomiary wykonano w grudniu 2007 r. Oceniono według Normy PN-EN 12464-1 :2004.
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część l : Miejsce pracy we wnętrzach. Wykonał

_ Nr uprawnienia SEP E 1320/LB/2004. Natężenie oświetlenia sztucznego w
pomieszczeniach szkoły zgodne z normą.
Protokołu z badania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach świetlic z lutego 2013 r. sporządzony
przez - uprawnienia SEP nr 467/E1I634/10, nr 478/Dl/634110 z Zakładu Instalacji
Elektrycznych Waldemar Steciuk, 20-616 Lublin, ul. Gliniana 32/18. Wynik: Średnie natężenie
oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach wynosi 524 lx i jest większe niż zaleca PN-84/E-02033.
Protokół Nr 652/L/20 15 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 27.07.2015 r.
sporządzony przez - Mistrza Kominiarskiego Nr upr. 19/24 z 1998 r.
zatrudnionego w Usługowym Zakładzie Kominiarskim 20-128 Lublin ul. Ruska 5/4a, 20-126 Lublin.
Objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
1l1.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
W wyniku oceny rozkładu zajęć lekcyjnych wszystkich oddziałów stwierdzono, że nie zostały
uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi
dniami jest większa niż jedna godzina. W/g wyjaśnień dyrektora spowodowane jest to dużą liczbą
oddziałów, zbyt małą liczbą sal lekcyjnych (lekcje odbywają się na dwie zmiany). Różnica liczby
godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż l godzina. Polecono
uwzględnić nieprawidłowości podczas układania nowego planu lekcji.
IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które
naruszono" :
Nie dotyczy
V. Wykaz dokumentów załączonych do protokolu*
Nie dotyczy.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.
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WnoszęAnie wnoszęł=' uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. .... I!iliCnałożonoV
nałożono" '" mandat kamy na

(i'l1Ię i nazwisko. sranowiska)

wysokości na podstawie art. .
(podstawa prawna)

................................. \

(nr mandatu karnego)

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

Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono~lie naniesionol* *

(podać: numer strony protokołu. określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastepujq )

Protokół został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu
i omówieniu został od isan odmówiono podpisania **.
Wprzypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano nie dokonano* * wpisu w książce kontroli *
Wydano nie w dano ** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne
zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli *
Data i godz. zakończenia kontroli: 15.12.2015 r. godz.t-t'" Łączny czas kontroli: 3 godziny

......................................................................... :.zf.l- (),-:...~~, L~:'..'l~f·-;

(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego z{!11t1,ąlJ};i;I:" \1 l'; l \ h' l -)~,-'l" -~;1.

---

............................ ~ .
(podpis osób obecnych podczas kontroli) (podpis i /lub pieczęć osobytosoblkontrolujqcejiych)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

(podpis ipieczęć osoby odbierojqcejprotokćl)

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

Wyniki kontroli dotyczq warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie imiejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglqdu w dokumentację w siedzibie Stacji.

• -w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać "nie dotyczy"
•• - wlasciwe zakreślić

I ,\' : f J' ~l. "'1 li j~ r


