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Prfr stwowy Polvietowy

l[spektor Sa[itrrny

w Lublitrie
20429 LubliD
ul. LrDiw.rsyt€ak

-

Tel.otl

533

12

0o6r

PROTOK6T KONTROLI Nr HDM.9O20.8.1 .2021.AKG
Lublin, 14.04.2021r.
(miejscorosc i data)

pzeprowadzonej przez Agate Krech-Grzebula Oddzial Higieny Dzieci i Mlodziezy
wykonywania czynnosci kontrolnych K.0122.7 3.2021

Nr

upowa2nienia do

(ifiie i narwisko, kondrka otganizacyina, nt upowa2nienia do Wonwania czynnosci kontolnych)

Pracownika upowaznionego pzez Paistwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwe otganu Palslwdvej lnspekcji Sanilanej)

Kontrole pzeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
lnspekc.ii Sanitarnej (Dz. U. 22O21t., poz. 195) w zwiqzku z art.67 S 1 otaz ed,'.68 S I iS 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020t. poz.256 ze zm.)

r. TNFoRMACJEDOTYCZACEKONTROLOWANEGO
. Podmiot kontrolowany:

PODMIOTU

1

Gmina Lublin, Uzqd Miasta Lublin,

\

rydzial Oswiaty

i \A&chowania, ul. Narutowicza

Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 8'l 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
Bursa Szkolna Nr 1, ul. Ks. J. Popieluszki 7, 20-052 Lublin tel. 81 533

37139, 20

-

brak, e-mail:

Bursa Szkolna Nr 1, ul. Ks. J. Popieluszki 7, 20-052 Lublin tel. 81 533 05 30, faks
bursanrl @op-pl - obiek zamieszkania zbiorowego
gW

-

brak, e-mail:

(

f€ln a

n a zw a/acl rcs./le I eto nna

kdpcz

la

elelfr o n b z n a)

lnformacja dotyczqca kontrolowanego obiektu:

(peln a n a z w a/ad res'teh b

3.

ilfa k

2 ta

ehen rc n i c z n a/ro<l z ai

$ow a d zo n ei tk i ala I hos c i)

Osoba lub jednostka organizacy.ina odpowiedzialna za pa estrzeganie wymagai:
Gmina Lublin, Urzqd Miasta Lublin,
(imiQ i

\

rydzial Oswiaty i Vwchowania

nazwiskd8lna nazwa (inwestor/oryan zalo2ycielski t Wypadku sp6lkicwilnej wynbni; wszystkich wsp6lnik6u/))

ul. Narutowicza 37139,20
blin.eu
oswiata
(actres zamieszkania/sidziby

(st

-

016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 0'l do 03, e-mail:

ptzypadku spdlki cwilnej ad,esy zanieszkania ws2ystkich wsp6lnik6wnelefon/fak!@czta ehft@nkzna))

4. NfP 946-257-58-11 (gmina)
5. Osoba kierujaca podmiotem
Pani Grazyna Piotrowska
(i n i9 i n a z w isko/sl an o,it i sko)

6.

016

05 30, faks

bursanrl@op.pl

2.

-

-

712-194-10-99 (bursa) REGON 000193565
kontrolowanym:
Dyrektor bursy

Osoba upowaznaona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu'
Nie dotyczy
(iniQ i nazwisko/stanowisko/clane

7.

upowazniajecego/data

Wania

upowaznienia/nr)

lnne osoby, w obecnosci kt6rych przeprowadzono kontrole'
Nie dotyczy
(ifi te i n azwiskdstanowiskof nne)

[. TNFORMACJE DOTYCZACE KONTROLT
l Data i godzina rczpoczecia kontroli; 14.04.2021r. godz. 1210
2. Oala otzymania pzez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli' Nie dotyczy
3. Przyczyna odstqpienia od zawiadomienia: plac6wka nie prowadzi dziatalnosci

a
5.

gospodarczej

wymogu prawnego
Data igodzina zakoiczenia kontroli: 14.04.2021r. godz. 13ao
Czas kontroli obszaru, w kt6rym stwierdzono nieprawidlowosci* Gominut

- utzymanie nalezytego stanu sanitarno-higienicznego pokoi mieszkalnych, galerii oraz sali
komputerowej w zakresie zapewnienia prawidlowej wentylacji - 60 minut.

6. Zakres przed miotowy

kontroli:

-

brak
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Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakaz6w zawartych w pkt a), b), c), decyzji Lubelskiego
Panstwowego Wo.iew6dzkiego lnspektora Sanitamego w Lublinie M 1.54.2017 z dnia 30.06.2017r.,
zmienionq decyzjq Nr 3.37.2018 z dnia 19.10.2018r., oraz decyzjq Nr 3.33.2019 z dnia 24.10.2019t.,
znak sprawy: DNS-HdiM.9020.171.1.2017 z lerminem wykonania do dnia 31.12.202Ot.

7. Vwposa2enie uzyte podczas kontroli'
Komputer St(S/l</09-3'l 9/HDM, drukarka SIVS/I(o9-'1 77lHDM
(nazwa wyposa2enia/nr idenffi kacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano pr6bki do badai

9.

laboratoryjnych.*

nr i nazwa protokolu/6w* Nie dotyczy

Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu" Nie dotyczy

10. Kotzysl€no' z wynik6w

badai i pomiar6w:

Nie dotyczy

l l.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: Nie dotyczy
12. \Nykaz dokument6w zalqczonych do protokolu konvoli": Nie dotyczy
'13. Podczas kontroli \ rypelniono formularze kontroli: Nie dotyczy

III. VYYNIKI KONTROLI

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

Jednostkq organizacy.inq odpowiedzialnq za przestrzeganie lvymagai jest Gmina Lublin, Uzqd Miasta
016 Lublin. Postepowanie
Lublin, V[dzial Oswiaty \ rychowania ul. Narutowicza 37139, 20
administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Lubelskiego Parlstwowego Wojew6dzkiego lnspektora
Sanitarnego w Lublinie Nr 1.54.2017 z dnia 30.06.2017 r., zmienionq decyzjq Nr 3.37.?018 z dnia
19.10.2018r., oaz decyzia Nr 3.33.2019 z dnia 24.10.2019r., znak sprawy: DNS-HDiM.9020.171.1.2017
z terminem wykonania do dnia 31.12.2020t. Zaleceri pokontrolnych innych organ6w kontroli nie bylo.

i

2.

-

lnformacje istotne dla ustalei kontroli np. stwierdzenia dotyczqce stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

Postgpowanie administracyjne

jest

prowadzone

k

w

formie decyzji Lubelskiego Paistwowego

1.54.2017 z dnia 30.06.2017r., zmienionq decyzjq
Wojew6dzkiego lnspektora Sanitarnego w Lublinie
'19.10.2018r.,
oaz decy4q Nr 3.33.2019 z dnia 24.10.2019r., znak spra,rvy: DNSNr 3.37.2018 z dnia
HdiM.9020.171 .1.2017 z terminem wykonania do dnia 31 .12.2020t.
Decyzja nakazywala:
ZapewniC w{aSciwq wentylac,e:
a) w l1 pokojach mieszkalnych: nr 118, 128, 174,214,254,294,298, 30A, 314, 35A, 388,
b) galerii,
c) sali komputerowej.
W dniu kontroli stwierdzono:
Nie zapewniono wiasciwej wentylacji w:
a) w 11 pokojach mieszkalnych: nr 118, 12B, 17 A,214,254,294,298, 30A, 3'lA, 35A, 388,
b) galerii,
c) sali komputerowej
W zwiazku z powy2szym naleay vznae, Ze nakazy zawarte w pkt a), b), c) ww. decyzji nalezy uznai za
nie wykonane.

7.

Nieprawidlowosci stwierdzone podczas
a) Nie zapewniono w|ascfuej wentylacji
35A, 388,
b) Nie zapewniono wlasciwej wentylacji
c) Nie zapewniono wlasciwej wentylacji

kontroli z podaniem przepis6w prawnych, kt6re naruszono*
w 11 pokojach nr 118, 12B, 17A,21A,25A,29A,298, 30A, 31A,

w galerii,
w sali komputerowej.

Stwierdzone nieprawidlowosci stanowiq naruszenie pzepis6w:

-

tozpotzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3'1 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeistwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2020r., poz
1604),

-

tozpotzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnaa 2OO2t. w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanle (Dz. U. z2}1gt., poz. 1065),
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- rozcolzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie podstawowych
warunk6w niezbgdnych do realizacli Wzez szkoly i nauczycieli zadafi dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuriczych oraz program6w nauczania (Dz. U.22011r., Nr 6, poz. 23).
8. Ooa2ne zalec€nia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy
tv.uwAct I ZASTRZE2EN|A OSOB UCZESTNTCZACYCH W KONTROLT
'1. Om6wiono wyniki kontroli, dokonano/ Rie4€k€flan€ wpisu do ksiqzki kontroli/dzi€nfl*e+{rd€,ry"'

2. U/f,.iesieff nie wniesiono"'uwag izastzezei do opisanego w protokole
3. Poprawki i uzupelnienia do protokolu - f,arueck no/nie naniesiono'*
4.

stranu taktycznego

je zastQpuie)

(pdat:

numer strohy Nolokdu. okre.slenia lub ti/ytuzy bqdne i te, K&e

Za

stwiedzone nieprawidlowosci wymienione

w

protokole

w

czQsci

lll pkt 3

lit..... nte

nalo2ono/fia,16*€fl€** grzywne w drodze mandatu karnego na
Nie dotyczy
( inie

5.

i n azwiskdSlanowisko )

w

wysokosci

(

mandatu

kamego)

douczy

s/t

wrie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Upowaznienie do nak+adania gzywien w drodze mandatu karnego

wydane pzez Nie dotyczy
(nazwa oryanu Palstwowei

6.

Nie

ff

Nie douczy

z dnia Nie dotyczy

lns€kcji Sanilamej)

Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy ptzyjecia mandatu: Nie dotyczy
Z tego prawa skozysta+a/nie skozysta+a"

7. Dane osoby odmawia.jqcej przyjgcia mandatu: Nie dotyczy (ine i nazwiskdadrcs)
8. Protokol zostal spoeadzony w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach
9. Z tresciq protokolu kontroli zapoznano siQ/Fie+apez+enesrq **
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nale2y wpisad pow6d odmowy podpisania protokolu

I)\'ItEX'I'0II

Bursv SzkolnejNrlwLublinie

:--{a

mgr Gra2yna

(czylelny Wdpts osdb obeaych pdczas koht/oli)

Mlodsry asystcnt

,4qA,4d-62soio

mg

itui. Agata Krech-Gnebulz

lczylelny pod pis kontrolujEcego (ych )

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOIU
Protok6l kontroli sanitarnej otrzymalem(-am) w dniu. 14.04.2021t

DYREKTOR
Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie

mEl

raz

ifr-otro.rho

(czytelny @dpis osoby Nbierajq@j ptolokdl i pieczeC

Ndniotu)

W trakcie konkoli $rykeryEtaf,€/nie wykorzystano formulazy kontroli*,
(hazwa/ )
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. POUCZENIE: W tetminie 7 dni od daly doryczenia niniejszego ptotokolu kontroli mogq zostac zgloszone zastzezenia

do ustalel stanu faktycznego.

Wniki konttoli doyczq warunkow skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu tryania kontrcli.
Strcna na ka2dym etapie postepowania ma prawo wglqdu w dokumentacje w siedzibie wra5ciwej stacji

"

"

s a nitamo-epidemiologicz nej.
ptzypadku odpowiedzi negatywnej nale2y Wisa6 ,,nie dotyczy"
niev,ta*ciwe sk,e(lid

w

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ,ust. 1 i 2 tozpor/dzEnia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679 z dnia 27 kvrietnia2016r. w sprawie
ochrony os6b fizycarych w zwiqzku z ptzetvlafzaniern danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia d)'rektywy 95/46,A E, dalej zwa.nego RODO, informujemy. 2e:
l
Administratorem danych osobowych jest Parlstwow) Powiato*y Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany Administratore ,
z siedzibq w Lublitrie ul. Uniwcrsytecka 12,2G029 Lublin;
lnspektor ochrony danych jest dostgpny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.ol;
otaz afi.9 ust. 2 lit. h RODO.
Pani/Pana dane osobowe bqde przetwarT2ne na podstawie art. 6 ust.
w zwiqzku z przepisami Kodeksu postgpovania adrnihistracyjnego:
Odbiorcami Pani/Pana danych bQd4 osoby lub podmioty uprawnione na podslawie obowiqzuj4cych przepis6w praw4

)
2)
3)

I lil cie

4)
5)
6)

Pani/Pana dan€ nie bgd4 przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miqdzynarodowychi

Pani/Pana dane b9d4 przechowywan€ przez okres ni€zbgdny
archiwizouane zgodnie / obowiqzuj4cymi przcpisami praual
Przystuguje Pani/?anu prawo do:
dostQpu do danych osobowych Pani4/Pana dotyczqcych,
sprostowania Pani,/Pana danych osobowych,

7)

a)
b)
c)

2:4dania

od

Administratora ograniczenia pruetwan
art. l8 ust. I RODO;

do realizacji cel6w okeSlonych w pkt 3, a

\ia

danych osobowych

z

nastgpnie

zostrzezenietn przypadk6u

o kt6rych mowa w

8)

Nie przysluguje Pani/Panu prawo do:

a)
b)
c)

9)
10)

zqdania usunigcia danych osobo\rych,
i:qdania przenoszenia danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu, wobec przetwaizania danych osobowych;

W przypadku powzilcia informacji o niezgodnym z prawern przetwarzaniu danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w Warszawig ul Stawki 2;
Pani/Paoa dane nie podlegaj4 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym r6wnie2 nie podlegajq profilowaniu.

Niniejszc nie dotyczy przetwarz3nia danych osobowych dotycz{cych osdb prawnych, w szczeg6lnoSci przedsiQbiorstw
bgdqcych osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prar nej oraz danych kontaktowych osoby pralvoej.

