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PROTOKÓL KONTROLI SANITARNEJ

Nr HŻ-P-6323/ 34 /2015 Lublin dnia 07.10.2015r.
(Miejscowość idata)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/

Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Lublinie

młodszy asystent - numer upoważnienia do wykonywania czynności

kontrolnych K-0160/23/2015

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. nr 1412), w związku z art. 67 § l
oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późno zm.).
Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PKlBŻ/OI określona w zarządzeniu nr 153/14
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.07.2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania
urzędowej kontroli żywności oraz materiałów iwyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późno 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 191 z 30.04.2004, str. 1, z poźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydarie specjalne, rozdz. 3, t.
45, str. 200, z późno zm.) - nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

l. Zakład:

Blok żywienia w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta
- 20-045 Lublin ul. Czwartaków 11

podlega -Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

NIP 712-23-09-877

TEL. 81 5339272

REGON 000215344

FAX-

PESELnd

E-MAIL -

Zakład objęty nadzorem na podstawie: pod stałym nadzorem organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej - decyzja zatwierdzająca Nr ONS-HŻ-C-6323/53/2008 z dnia 17.06.2009r.

podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem: Pani Danuta Nowakowska-Bartłomiejeżyk - Dyrektor szkoły
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(imię inazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu: Nicedyrektor szkoły

(imię i nazwisko, stanowisko)

3. intendent
(osoby pri);wolane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena warunków żywienia zbiorowego.

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: SKlS/Kl9-151/HŻ, termometr elektroniczny PP/Kl03-

07/HŻ.

II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne
informacje charakteryzujące zakład).

W przedmiotowej placówce oświatowej działalność gastronomiczna prowadzona

jest w zakresie produkcji posiłków na bazie surowców - mięsa czerwonego, drobiowego, ryb, jaj

wymagających obróbki wstępnej, warzyw okopowych oraz nieokopowych a także półproduktów

i wyrobów gotowych. Posiłki i napoje podawane w naczyniach wielokrotnego użytku. Z posiłków

korzysta ok. 403 dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej wieku 6-13 lat. Przygotowywane

są wyłącznie dwudaniowe posiłki obiadowe. W ramach udziału w dodatkowych projektach

wydawane są dzieciom warzywa, owoce oraz mleko.

Szkoła zlokalizowana w budynku wolnostojącym, drogi i dojścia utwardzone, utrzymane

czysto. Budynek podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Okazano do wglądu

Sprawozdanie z badania Nr 3567/15 wydane dnia 11.08.2015r. przez Laboratorium Centralne

MPWiK w Lublinie, w zakresie mikrobiologicznym, potwierdzające prawidłową jej jakość. Przy

każdym punkcie wodnym zapewniono dostęp bieżącej ciepłej i zimnej wody.

Wentylacja pomieszczeń kuchenki grawitacyjna oraz mechaniczna wspomagana. Okazano

do wglądu Protokół Nr 652/L/2014 z okresowej kontroli przewodów kominowych wystawiony dnia

27.07.2015r przez Pana z Usługowego Zakładu Kominiarskiego -20-126 Lublin

ul. Ruska 5/4a potwierdzający, iż objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych odpowiadają

przepisom Prawo Budowlane; wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w normach. Okazano

do wglądu również protokół z przeglądu central wentylacyjnych wystawiony dnia 21.04 20 15r. przez

Pana z firmy Elektro-Serwis - Lublin ul. Różana 7/94, potwierdzający, iż w dniu

21.04.20155r dokonano przeglądu centa! wentylacji mechanicznej (typu SPS-l) zamontowanych w

Szkole Podstawowej Nr 6 w Lublinie oraz wymieniono filtry powietrza. W/w dokument potwierdza

prawidłową pracę urządzenia.

"' '"''''" ..~----~---
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Nieczystości stałe gromadzone wewnątrz zakładu w zamykanych pojemnikach wyłożonych

wkładami foliowymi, usuwane na bieżąco do kontenera zbiorczego zlokalizowanego przy budynku

szkoły, opróżnianego przez specjalistyczną firmę w ramach umowy nrl0826/0/07 zawartej z KOM-

EKO Sp. z 0.0. w Lublinie ul. Wojenna 1. Umowa zawarta dnia 24.12.2007r. w zakresie odbioru

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 Ol (z częstotliwością odbioru l raz w tygodniu). Umowa
,

zawarta na czas nieokreślony, obowiązuje od dnia 01.01.2008r. Aneksy Nr l i Nr 2 do w/w umowy

dotyczą zmian opłat za świadczone usługi. Przedłożono do wglądu również Kartę przekazania

odpadów o kodzie 20 Ol 08 wystawioną dnia 30.09.20l5r przez firmę PRO-EKO Odbiór odpadów

Organicznych Świdnik Duży Pierwszy 1 w ilości 102 kg. Oświetlenie

pomieszczeń naturalne sztuczne. Ściany częściowo wyłożone płytkami glazury, miejscami

malowane farbą emulsyjną. Podłogi wyłożone płytkami gresowymi. Powierzchnie pomieszczeń

oraz wyposażenia w dobrym stanie technicznym oraz higieniczno-sanitarnym.

Infrastruktura i wyposażenie pomieszczeń nie uległo zmianie od czasu ostatniej kontroli Nr

HŻ-T-6323/32/12 z dnia 23.11.2012r. Zdemontowano zainstalowany w zmywalni naczyń młynek

koloidalny do rozdrabniania resztek żywności celem ich usunięcia do kanalizacji miejskiej.

W trakcie kontroli poddano ocenie warunki przechowywania środków spożywczych

nietrwałych mikrobiologicznie; urządzenia chłodnicze opomiarowane, warunki chłodnicze

zapewnione zgodnie z zaleceniami producentów.

Zabezpieczenie przed szkodnikami prowadzone zarówno we własnym zakresie, jak i przez

firmę DDD - okazano do wglądu protokół z przeprowadzonych zabiegów deratyzacji i dezynsekcji,

wystawiony dnia 02.09.2015r. przez Pana -' z firmy DDD .l'-=

_ _ _ - Lublin ul. Krochmalna 24 pok. 2. Okazany do wglądu w/w dokument

potwierdza przeprowadzenie monitoringu obecności szkodników wg opracowanego programu,

określa zastosowane preparaty i substancje czynne, rodzaj i ilość wystawionych detektorów. W dniu

kontroli w obiekcie nie stwierdzono szkodników ani śladów ich bytowania. W części otwieranych

otworach okiennych zainstalowane siatki uniemożliwiające wnikanie owadów. W pomieszczeniach

stwierdzono wyłożone stacje umożliwiające obserwację obecności szkodników (stacje na gryzonie,

owady biegające oraz mole zbożowo-mączne).

Żywność magazynowana w zakładzie identyfikowalna, surowce posiadają etykiety

producenta. Dostawcami żywności identyfikowalni: warzywa świeże, przetworzone oraz jaja -Frut-

Pol Elżbieta Gospodarek - Jakubowice Konińskie 133, wyroby garmażeryjne - Bar CHOCHLIK -

Lublin ul. Wileńska 21 (zakład produkcyjny ul. Poznańska), mrożonki - IGLOTEX-ŁUKASZ ul.

Grabskiego Lublin, artykuły spożywcze - KARO - Kraczewieka 180 Poniatowa, mięso, przetwory

mięsne - Przetwórstwo Mięsa -Bonifacy Dawidczyk - Krzczonów ul. Spółdzielcza 17, pieczywo-
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KOLSTAR Starościn 39 Kamionka. Do zamawianych wyrobów garmażeryjnych dołączono etykiety

oraz dokumenty wystawione przez przedstawiciela producenta - Baru Chochlik

Lublin ul. Wileńska 21 z wyszczególnionymi składnikami, co umożliwia m.in. identyfikacje

składników alergennych i powodujących nietolerancję pokarmową. Producentem dostarczanych jaj

jest Ferma drobiu Andrzej Kałużny - Pszczyna Dolna 63,67-400 Wschowa. W zakładzie pobierane i

przechowywane są kontrolne próbki produkowanych i wydawanych posiłków.

W pomieszczeniach produkcyjnych wydzielono opisane stanowiska przetwarzania

poszczególnych surowców. Jaja wykorzystywane do produkcji przechowywane w wydzielonym

urządzeniu chłodniczym, wykorzystywanym wyłącznie do przechowywania tego surowca.

Urządzenie chłodnicze ustawione przy stanowisku wstępnej obróbki jaj - wyposażonym w

zlewozmywak jednokomorowy do ich mycia oraz naświetlarkę (dezynfekcja promieniami UV).

Przy produkcji porcjowaniu, wydawaniu posiłków oraz myciu naczyń, sprzętu i wyposażenia

zatrudniono 4 osoby oraz Intendenta. Okazano do wglądu aktualne dokumentacje lekarskie do celów

sanitarno-epidemiologicznych 5 osób. Odzież ochronna przechowywana w pomieszczeniu szatni, w

wydzielonych szafkach umożliwiających zapewnienie zachowanie segregacji przechowywanej

odzieży ochronnej oraz wierzchniej personelu. W pomieszczeniu socjalnym zapewniono punkt

wodny przeznaczony na cele socjalne.

Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością zapewniono preparat Virkon,

dopuszczony do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Preparat w terminach ważności.

Naczynia stołowe myte i dezynfekowane są w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych. Wstępnie

przepłukiwane w zlewozmywaku jednokomorowym pod bieżącą wodą a następnie umieszczane

w zmywarko-wyparzarce celem ich dezynfekcji termicznej. Zapas czystych naczyń przechowywany

w przelotowej szafie ze stali nierdzewnej, łączącej część wydawczą i zmywalnię brudnych naczyń.

W zakładzie zapewniono warunki do utrzymania higieny rak personelu. Przy umywalkach

przeznaczonych do mycia rąk (zarówno w pomieszczeniu produkcyjnym, obróbki wstępnej jaj i

warzyw oraz pomieszczeniu socjalnym) zapewniono mydło płynne oraz preparaty do dezynfekcji rąk

Esept Esteer oraz papierowe ręczniki jednorazowego użytku. Zapas środków myjących,

dezynfekujących oraz sprzęt porządkowych wykorzystywany w pomieszczeniach bloku żywienia

przechowywany w boksie porządkowym z zainstalowanym obniżonym punktem wodnym na cele

porządkowe. Boks wydzielony przy pomieszczeniu produkcyjnym, zamykany roletą. Preparaty w

terminach ważności.

Okazano do wglądu opracowane procedury i instrukcje z zakresu GHP/GMP oraz system

bezpieczeństwa żywności oparty na zasadach HACCP. Dokumentację uaktualniono dnia 10.02.014r.

Do prowadzenia kontroli wewnętrznej przygotowano odpowiednie formularze. Okazano do wglądu
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dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego pracowników kuchni z zakresu

aktualnych przepisów oraz obowiązującej w zakładzie dokumentacji. Określono politykę

bezpieczeństwa żywności realizowaną w placówce szkolnej. Jadłospisy układane są przez intendenta

i pracowników kuchni. Dokumentacja zawiera wykaz poszczególnych potraw, zawierający ilość

składników wchodzących w skład potrawy. W przypadku wprowadzania zmian (np. nowych dań)

wykaz aktualizowany na bieżąco. Dokonano opisu produktów oraz schematy technologiczne potraw.

Określono kontrolowane parametry na etapie przyjęcia surowca do bloku żywienia, zasady

przechowywania surowców i półproduktów, zasady obróbki wstępnej warzyw, owoców, mięsa oraz

jaj. Opisano prawidłowy sposób rozmrażania surowców, obróbki termicznej i zasady prowadzenia

procesów technologicznych dla poszczególnych grup posiłków. Celem potwierdzenia skuteczności

procesów obróbki termicznej dokonywany jest pomiar temperatury wewnątrz potraw. Analiza

zagrożeń przeprowadzona na wszystkich etapach procesu technologicznego określiła rodzaje i

charakter zagrożeń, przyczyny ich występowania. Określone zostały środki umożliwiające kontrolę

zagrożenia, działania zapobiegawcze. Wyznaczono krytyczne punkty kontrolne na etapie

magazynowania surowców oraz wydawania gotowych posiłków. Okazano do wglądu bieżące zapisy

z kontroli wewnętrznej prowadzonej przez pracowników bloku żywienia. Dodatkowo co 2 miesiące

prowadzone są kontrole zespołu, w którego skład wchodzi wicedyrektor szkoły (odpowiedziany za

żywienie uczniów), wychowawcę świetlicy i pielęgniarkę. Kontrole prowadzone w zakresie m.in.

stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń bloku żywienia, warunków przechowywania żywności,

sposobu pobierania i warunków przechowywania kontrolnych próbek żywności, prawidłowości

prowadzenia zapisów wynikających z obowiązującego w zakładzie systemu bezpieczeństwa

zdrowotnego żywności. W wyniku comiesięcznych kontroli określane są zalecenia, niezbędne do

prawidłowej realizacji żywienia. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania

konsumentom informacji na temat żywności, w przypadku wprowadzania do obrotu żywności

nieopakowanej do sprzedaży konsumentom fmalnym oraz zakładom żywienia zbiorowego,

przekazywane są szczegółowe dane dotyczące obecności w żywności składników alergennych oraz

powodujących reakcje nietolerancji - w formie pisemnej, wyszczególnione w jadłospisie

wywieszanym do wiadomości uczniów na tablicy ogłoszeń.

Kontrola sanitarna potwierdziła również próbę zastosowania się do Rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26.08.2015r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. W

trakcie czynności kontrolnych dokonano oceny używanych do produkcji posiłków środków
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spożywczych pod kątem wymagań w/w rozporządzenia. Stwierdzono, iż posiłki przygotowywane są

m.in. na bazie naturalnych ziół, z wykorzystaniem soli o obniżonej zawartości sodu (o'sole) oraz soli

morskiej o obniżonej zawartości sodu z magnezem i potasem, napoje dosładzane są wielokwiatowy

miód nektarowy. Do posiłków podawane jest pieczywo razowe.

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

- nie stwierdzono nieprawidłowości, przepisów nie naruszono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: Załącznik Nr 6 ZFIPKJBŻ/O 1lO 1/O1

II. Ustalenia pokontrolne
Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt Załącznik Nr 6 ZFIPKJBŻ/O 1/01/0l

nie ukarano (imię, nazwisko, stanowisko)

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

na podstawie art.-
(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. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy
usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych: nie dotyczy.

3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia
bieżących uchybień wymienionych w pkt - nie dotyczy.
o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik I przedstawiciel zakładu jest obowiązany
zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty
wyznaczonego terminu - nie dotyczy.

4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika I przedstawiciela zakładu "l.

Pan (i) wnosi I nie wnosi'v uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: nie dotyczy.

5. Uwagi osoby kontrolującej - w załączeniu do protokołu jadłospis z dni 05 -09.10.2015r.
6. Czas trwania kontroli: od 11.00 do 14.30.

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

7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak.

(podać: numer strony protokołu, załqcznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastepujq)
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( podpis i pieczęć kontrolowanego)

(podpis osoby kontrolujqcej)

( podpisy świadków j

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 07.10.2015r.
otrzymałem (-arn) w dniu 07.10.2015r.
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(podpis ipieczęć odbierającego protokół)

Właściciel/osoba upoważniona w terminie 14 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") wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora
sanitarnego:

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

0) _ zaznaczyć właściwe


