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POWIATOWA STACJA 
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA 

w m. st. Warszawie 
01-864 Warszawa ul. J. Kochanowskiego 21 

tel. 22 310 79 00; fax: 22 465 86 25 

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej 

HPN.5100.206.2019.MB 

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HPN/415-01/2019 

Warszawa 11.07.2019r. 
(miejscowość i data) przeprowadzonej przez Barbarę Maj Sekcja Higieny Pracy I nr upoważnienia 239/K i Anna Pietrzykowska 

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

Sekcja Higieny Pracy I nr upoważnienia l/K 
Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w m. st. Warszawie. 

(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 (. t. j Dz. 
U. z 2019r. poz.59), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r.,poz 2096 z póż zm.). 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU 

1. Podmiot kontrolowany 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

ul. Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 
Tel: + 22 533 70 70 

e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl 

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna) 

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

ul. Pankiewicza 4, 
00- 696 Warszawa 

Tel: + 22 533 70 70 
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl 

wymiar sprawiedliwości-sąd administracyjny 

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności) 

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

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

ul. Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 
Tel: + 22 533 70 70 

e-mail: nformacja@warszawa.wsa.gov.pl 

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna) 

A. NIP/REGON/PKD - odpowiednio. 
NIP 5252283365 REGON 015608709 PKD72.19.Z 

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: 
Prezes - Wojciech Mazur 

(imię i nazwisko/stanowisko) 

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* 

mailto:informacja@warszawa.wsa.gov.pl
mailto:informacja@warszawa.wsa.gov.pl
mailto:nformacja@warszawa.wsa.gov.pl
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Wojciech Kitka - Dyrektor Sądu 
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr) 

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* 
Paweł Groński - Wice Prezes 
Jacek Wdanowski - Kierownik Oddzaiłu Administarcyjno-Gospodarczego 
Zbigniew Kowalski - Administrator 
Dominik Niewirowski - Przewodniczący Związków Zawodowych 

(imię i nazwisko/stanowisko/inne) 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI 
1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 11.07.2019r. godzina 09.30; 17.07.2019r.godz. 10.°°; 
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy 
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie podlega ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) 
4. Data i godzina zakończenia kontroli 11.07.2019r.godz. 15.00; 17.07.2019r.godz. 13.00; 
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy 
6. Zakres przedmiotowy kontroli w związku z pismem dotyczącym niewłaściwych warunków panujących 

w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Pankiewicza 4 
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy 

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny) 

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** 
- nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy 

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy 
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów 
tak 
11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli 

a) Decyzja nr 6 Prezesa Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego 
b) Protokoły serwisowe z przeglądu central wentylacji z dnia 24.05.2019r. ( 3 sztuki) 
c) Badanie skuteczności wentylacji opracowanie z dnia 31.07.2017r. 
d) Protokół serwisowy z dnia 16.05.2019r. 
e) Protokół pomiary wydajności wentylacji z dnia 14.11.2018r. 
f) Atest higieniczny nr 30/322/32/2015 wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny 

z dnia 03.02.2015r. 
g) Deklarację właściwości użytkowych Nr 01A-120-01 z dnia 14.06.2013r. 
h) Protokół z dniu 15.01.2015r 
i) Karta techniczną produktu UZIN U 1000 
j) Kartę charakterystyki CARPR Shampoo z data aktualizacji 05.09.2017r 
k) Ulotka informacyjna CARPR Shampoo 
1) Kartę charakterystyki RM 768z data aktualizacji 29.08.2017r. 
m) Sprawozdania z inspekcji -8 sztuk. 
n) sprawdzania z ozonowania przeprowadzonego przez firmę ERPOL Pest Control. 
0) Świadectwo analizy czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

nr 53/05/17/ WS z dn, 18.05.2107r. ( próbki pobranej przed odbiorem budynku). 
p) Raport z badań Nr LZF00-02037/19/Z))NZF Instytutu Techniki Budowlanej 

12.Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* 
a) Decyzja nr 6 Prezesa Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego 
b) Protokoły serwisowe z przeglądu central wentylacji z dnia 24.05.2019r. ( 3 sztuki) 
c) Badanie skuteczności wentylacji opracowanie z dnia 31.07.2017r. 
d) Protokół serwisowy z dnia 16.05.2019r. 
e) Protokół pomiary wydajności wentylacji z dnia 14.11.2018r. 
f) Atest higieniczny nr 30/322/32/2015 wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny 

z dnia 03.02.2015r. 
g) Deklarację właściwości użytkowych Nr 01A-120-01 z dnia 14.06.2013r. 
h) Protokół z dniu 15.01.2015r 
1) Karta techniczną produktu UZIN U 1000 
j) Kartę charakterystyki CARPR Shampoo z data aktualizacji 05.09.2017r 
k) Ulotka informacyjna CARPR Shampoo 
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1) Kartę charakterystyki RM 768z data aktualizacji 29.08.2017r. 
m) Sprawozdania z inspekcji -8 sztuk. 
n) sprawdzania z ozonowania przeprowadzonego przez firmę ERPOL Pest Control. 
o) Świadectwo analizy czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

nr 53/05/17/ WS z dn. 18.05.2107r. ( próbki pobranej przed odbiorem budynku). 
p) Raport z badań Nr LZF00-02037/19/Z))NZF Instytutu Techniki Budowlanej 

13, Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nie dotyczy 
III. WYNIKI KONTROLI 
l.Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje 
istotne dla ustaleń kontroli 
PKD - 72.19.Z. Ogółem przy ul. Pankiewicza 4 zatrudnionych jest 166 osób w tym: 111 kobiet. Aktualnie nie 
toczy się postępowanie administracyjno- egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego zakładu przez Państwową 
Inspekcją Sanitarną. Administracja publiczna sąd administracyjny. Opieka lekarska -zapewniona jest przez 
Przychodnię Medyczną GADMED przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Warszawie. Ponadto oddelegowany jest 
lekarz internista i medycyny pracy Elżbieta Bero-Straczuk, która jest również członkiem Zakładowej Komisji 
ds. BHP, która przeprowadza przeglądy stanowisk pracy przy współudziale Zakładowej Komisji ds. BHP, której 
przewodniczy Janusz Dunaj. 
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego 
podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego 
W dniu kontroli ustalono, iż budynek przy ul. Pankiewicza 4 został zasiedlony przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w dniu 30.10.2017 r. Budynek jest po kapitalnym remoncie, zostały wymienione 
wszystkie instalacje wod-kan., zainstalowano klimatyzacje. Wszystkie zastosowane materiały w budynku 
posiadają atesty; higieniczne . W budynku została zastosowana wykładzina dywanowa- typu płytki dywanowe 
TecSom producent Tarket Polska Sp. z o.o. ul. Miłosna 13 a, 62-322 Orzechowo. Płytki dywanowe są 
przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w biurach, zakładach 
usługowych, oświatowych, handlu, kultury i rozrywki. Okazano Atest higieniczny nr 30/322/32/2015 wydany 
przez Gdański Uniwersytet Medyczny z dnia 03.02.2015r. Deklarację właściwości użytkowych Nr 01 A-120-01 
z dnia 14.06.2013r. 
Do klejenia płytek wykładzinowych używano UZIN U 1000 specjalny preparat dyspersyjny, zgodnie z okazaną 
kartą techniczną produktu nie ma w swoim skodzie składników niebezpiecznych. Użycie powyższej 
wykładziny zostało zatwierdzone protokołem w dniu 15.01.2015r.. Przed odbiorem budynku w czerwcu 2017 r. 
wykonano badanie skuteczności instalacji wentylacji. Opracowanie z dnia 31.07.2017r.- wynik zgodne 
z projektem. 
We wrześniu 2018r. zlecono do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy -Państwowego Instytutu Badawczego 
w Warszawie badanie prób powietrza. Próby pobrane zostały w dniach 13-14.09.2019r. w pomieszczeniach 
wskazanych przez Zleceniodawcę. Miejsca poboru prob zleceniodąawca wytuypował w oparciu o informacje 
uzyskane od przedstawiciela związków zawodowych i innych pracowników. Próby przeprowadzono 
w pokojach w których występował najintensywniejszy zapach. Próbki powietrza pobierano celem 
przeprowadzenia badań jakościowych na obecność związków karbonylowych i lotnych związków 
organicznych. Pomiary przeprowadzono w pokoju biurowym 202, 406, Sali rozpraw C pokój nr 118, na trzech 
korytarzach na piętrach II, IV i VI. Próby pobrane były w pomieszczeniach biurowych z otwieranymi oknami 
jak również w korytarzach, które nie posiadały okien. Pokoje były wyposażone w biurka szafy, sprzęt 
komputerowy .Podłoga w pokojach i korytarzach była wyłożona wykładziną. W pobranych próbkach oznaczono 
substancje, które mają wartości zalecane wg Zarządzenia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dn. 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Zidentyfikowano formaldehyd, a-pinen (substancje pochodzenia naturalnego), 
aceton, acetaldehyd. Wyniki badań nie stwierdziły przekroczenia dopuszczalnych norm. 
W badanych próbach stwierdzono następujące stężenia formaldehydu przy normie 100 \x/m 3 :pokój biurowy 
nr 202 formaldehyd stężenie 12 \i/m3 , korytarz piętro II - (próby 2 i 3) formaldehyd stężenie 8,4 \x/m3 i 12,1 
\i/m3 , pokój biurowy nr 406 - formaldehyd stężenie 11,6 \i/m3, korytarz piętro VI ( próby 5 i 6) formaldehyd 
stężenie 3,7 \i/m 3 i 6,1 |i/m 3, korytarz piętro VI ( próby 7 i 8) formaldehyd stężenie 11,2 |i/m 3 

i 13, 2 [x/m3 , sala rozpraw C pokój nr 118 (próby 9) formaldehyd stężenie 36,5 | i /m3 . Podwyższony poziom 
formaldehydu w Sali rozpraw C był wynikiem usterki wentylacji. 
Po dokonaniu napraw w listopadzie 2018r. wykonano ponowne badania wydajności wentylacji, które wykazały 

konieczność regulacji parametrów. 
Protokoły serwisowe central wentylacyjnych z maja 2019 roku. Serwisowanie central jest zalecane przez 
producenta co 2 lata.. Kontrola i serwis instalacji wentylacji odbywa się ustawowo co 5 lat w ramach 
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pięcioletniego przeglądu budynku lub po dokonanych naprawach. W załączeniu do protokołu: protokoły 
pomiaru wydajności wentylacji z dnia 14.11.2018r. na piętrze 2,4.6 „ wentylacja bytowa w WC, korytarzach 
oraz holach windowych. Wynik pomiarów pozytywny. Protokół serwisowy z dnia 24.05.2019r. i 18.05.2018r. 
serwis central bez uwag, oraz protokoły z przeglądu central wentylacyjnych. Powyższe przeglądy obejmowały 
między innymi: czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcję 
sekcji wymiennika oraz czyszczenie i dezynfekcje sekcji chłodnicy. 
W budynku przy ul. Pankiewicza 4 wykładzina dywanowa występuje na całej powierzchni użytkowej piętra nr 
2, 4, 5, 6, a na piętrze nr 3 wykładzina jest na 50% powierzchni. W piwnicy, na parterze, I piętrze i 50% piętra 
III nie występuje wykładzina. Są tam posadzki kamienne lub ceramiczne. 
Sprzątanie i pranie wykładzin realizuje firma Clar System S.A., 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B. 
Do czyszczenia wykładzin używano szamponu CARPET Shampo firmy DRACO-BIS ul. Młodzieżowa 29, 
62-510 Konin. Okazano ulotkę informacyjną i Kartę charakterystyki z datą aktualizacji 05.09.2017r. zgodnie 
z którą działa drażniąco na skórę H 315, H 318, powoduje poważne uszkodzenia oczu, P 260- Nie wdychać par 
cieczy. Zawierający w swoim składzie Aklohole, C10-16, etoksylowe, siarczany, sole sodowe, 
oksyetylenowany siarczan alkilosodowy, oksyeylenowy alkohol tłuszczowy. 09-11. Po pierwszym czyszczeniu 
pojawił się w pomieszczeniach biurowych i korytarzach ( wszędzie tam gdzie podłogi są wykładane wykadzaną 
dywanową), drażniący , szczypicy zapach chemiczny niewiadomego pochodzenia. Po dwukrotnym użyciu ww. 
środka zastąpiono go RM 768 producent Alfred Karcher Se &Co. KG D-71364 Winnenden dystrybutor 
Karcher Sp. z o.o. ul. Stalowa 140, 31-346 Kraków. Kartę charakterystyki z datą aktualizacji 29.08.2017r. 
zgodnie z którą działa drażniąco na skórę H 315, H 319 działa drażniąco na oczy. Zawierający w swoim 
składzie kwasy sulfonowe, C14 - C16 alkanosuloniany, C14- hydroksy-C16-akenu, sole sodowe, oksyeylenowy 
alkohol tłuszczowy. W dniach 22.12.2018r -24.12.2018r. przeprowadzono ozonowanie na parterze, I, II, III, IV, 
V i VI piętrze. Dyrektor Sądu oraz Administrator budynku oświadczyli, iż w budynku po oddaniu 
do użytkowania nie występowały uciążliwe zapachy. Zapachy pojawiły się około 6 miesięcy później po 
pierwszym praniu wygładzin dywanowych przez firmę. Okazano sprawozdania z ozonowania 
przeprowadzonego przez firmę ERPOL Pest Control. Po przeprowadzonym ozonowaniu zapachu nie było. 
Po pewnym czasie zapach ponownie pojawił się w budynku Sądu. W dniu 29.11.2018r. Sąd złożył zamówienie 
wykonania badań laboratoryjnych próbek wykładziny do Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie ul. 
Filtrowa 1. W dniu 28.02.2019r. ITB pobrał próbki wykładziny podłogowej do badania. Badaniu poddano 
kawałek fabrycznej niezanieczyszczonej wykładziny, wykładzinę zdjętą z podłogi ze śladami kleju i środków 
piorących. Do analizy oddano ponadto wykładzinę z plamami w dniu 15.07.2019r. .Sąd czeka na wyniki. 
Administrator budynku oświadczył, iż w trakcie przekazywania budynku do użytkowania wykonawca prac 
był umownie zobowiązany do wykonania badań wody bytowej, co wykonał. Wykonawca był zobowiązany 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Pozwolenie powyższe uzyskał i uprawomocnił. 
Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie załączono oryginał laboratoryjnych badań wody. Wyniki badań 
wody przedstawiono zakładowi do wglądu,. Woda zdatna do picia i celów gospodarczych. Do protokołu 
załączono wyniki powyższych badań wody wykonane przez Mikrolab Sp. z o.o. Laboratorium Badań 
Produktów, Wody i Środowiska ul. Lubelska 5/7 , Warszawa. Wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dn. 13.11.2015r. ( Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez 
ludzi. 
Przy ul Pankiewicza 4 znajdują się pomieszczenia biurowe trzy sale rozpraw i sala konferencyjna oraz zaplecze 
sanitarnohigieniczne. Mieszczą się Wydziały orzecznicze; 
- Wydział VII, zajmuje piętro 2 i 3, oraz pięć pokoi na piętrze 5 
- Wydział VI zajmuje piętro nr 4 i cztery pokoje na piętrze nr 6 
- Wydział V znajduje się na piętrze nr 5 (poza 5 pokojami) i cztery pokoje na piętrze nr 6 
W dniu 11.07.2019r.dokonano oględzin następujących pomieszczeń: 
VI piętro 
korytarz pokryty jest wykładziną dywanową wyczuwalny jest silny drażniący szczypiący 
w oczy zapach zapach chemiczny. W korytarzu wymiana powietrza następuje poprzez wentylację 
w sanitariatach. 
Pokój 601- plamy na wykładzinie , wyczuwalny silny zapach chemiczny drażniący, pracownicy uskarżają się 
na: bóle i zawroty głowy, dekoncentrację, nudności wymioty, pieczenie lub swędzenie powiek, drapanie w 
gardle, kaszel, i zmiany skórne. Pomieszczenie mimo klimatyzacji trzeba wietrzyć aby zapach był mniej 
intensywny. 
Wydzielone zaplecze socjalne -kuchnia wyposażona w stół i 2 krzesła oraz sprzęt zgodnie z wymogami. 
V piętro 
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Pokój nr 508 nie jest wyczuwany zapach chemiczny, pracownicy nie uskarżają się na uciążliwe zapachy. 
Na wykładzinie dywanowej nie ma plam. 
Pokój nr 503 jest wyczuwany silny zapach chemiczny, pracowniczy uskarżają się na uciążliwe zapachy. 
Na wykładzinie dywanowej są plamy. Pracownicy oświadczyli, iż lekarz zakładowy przeprowadził ankietę 
odnośnie dolegliwości. 
IV piętro plamy na wykładzinie , wyczuwalny silny zapach chemiczny drażniący 
Pokój nr 202,403,404, jest wyczuwany silny zapach chemiczny, pracownicy uskarżają się na uciążliwe 
zapachy. Na wykładzinie dywanowej są plamy. Pracownicy uskarżają się iż mają dolegliwości zdrowotne bóle 
i zawroty głowy, dekoncentrację, nudności wymioty, pieczenie lub swędzenie powiek, drapanie w gardle, 
kaszel, i zmiany skórne. Pracownicy wypełnili ankietę odnośnie dolegliwości. 
II piętro plamy na wykładzinie , wyczuwalny silny drażniący zapach chemiczny. 
Pokój nr 206, okna nie otwierane. 
Pokój nr 202 jest wyczuwany silny zapach chemiczny, pracownicy nie uskarżają się na uciążliwe zapachy. 
Na wykładzinie dywanowej są plamy. 
Pokój nr 203 jest wyczuwany silny zapach chemiczny, pracownicy uskarżają się na uciążliwe zapachy. 
Pracownicy uskarżają się iż mają dolegliwości zdrowotne :bole głowy i zawroty, dekoncentracje, nudności 
wymioty, pieczenie lub swędzenie powiek, drapanie w gardle, kaszel, i zmiany skórne. Na wykładzinie 
dywanowej są plamy. Pracownicy przekazali listę osób mających dolegliwości zdrowotne. 
Pokój nr 209 i 208 i 204 jest wyczuwany silny zapach chemiczny, pracownicy uskarżają się na uciążliwe 
zapachy. Pracownicy uskarżają się iż mają dolegliwości zdrowotne: bóle i zawroty głowy, dekoncentracje, 
nudności wymioty, pieczenie lub swędzenie powiek, drapanie w gardle, kaszel i zmiany skórne. 
Na wykładzinie dywanowej są plamy. 
Parter 
Sala rozpraw C i sala rozpraw B nie był wyczuwalny zapach chemiczny. 
W pokojach narad sędziów nie ma plam na wykładzinach nie wyczuwa się zapachu chemicznego. 
Stwierdzono, że zapach chemiczny utrzymuje się zarówno w pomieszczeniach wyposażonych wyłącznie 
w wentylację wywiewno - nawiewną jak również w pomieszczeniach z możliwością otwarcia okna. Zapach 
chemiczny jest silnie wyczuwalny w pomieszczeniach z zaplamioną wykładziną podłogową. 
Ponadto stwierdzono, że w budynku Sądu na każdej kondygnacji znajduje się zaplecze socjalne -kuchnia. 
Pomieszczenia są niewielkie z uwagi na wykorzystanie powierzchni na potrzeby sprawnego funkcjonowania 
Sądu. Wyposażenie kuchni - szafki kuchenne, lodówka, zlew jednokomorowy z ociekaczem, mikrofalówka. 
W części pomieszczeń, w których pozwala na to powierzchnia ustawiono stół z 2 krzesłami. Przy Sali 
konferencyjnej na 3 piętrze znajduje się duża kuchnia do obsługi konferencji, narad - wyposażona w stolik i 
dwa krzesła. Kontrola potwierdziła, że łącznie w pomieszczeniach socjalnych na wszystkich kondygnacjach 
znajduje się 6 miejsc siedzących jak również informację o ustawieniu stolika z krzesłami na korytarzu z 
inicjatywy pracowników i informacje o braku dostępu do kuchni przy Sali konferencyjnej. 
Ochronę budynku zapewnia firma zewnętrzna Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o. o. Do ochrony 
są oddelegowani uprawnieni i przeszkoleni agenci ochrony w liczbie 2 osoby przez cała dobę + jeden agent 
w godzinach 7 - 1 8 . 
Apteczki w budynku Sądu rozmieszczone są zgodnie z Decyzją Prezesa WSA w Warszawie. Decyzję 
załączono do protokołu. 
W związku z utrzymującym się uciążliwym chemicznym zapachem w pomieszczeniach Sądu, Dyrekcja Sądu 
podjęła szereg działań zmierzających do zidentyfikowania i wyeliminowania uciążliwego zapachu. 
W dniu 15.07.2019r. zdjęto wykładzinę podłogową w pomieszczeniu 606 na VI piętrze. Powyższe 
pomieszczenie zostało zamknięte i jest często wietrzone. Oddano próbkę wykładziny do badania do Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie. W dniu 17.07.2019r. dokonano ponownej wizytacji pomieszczeń 
Przekazano wyniki badań. Raport z badań Nr LZF00-02037/19/Z))NZF załączono do protokołu. 
Kierownictwo Sądu zobowiazało się do zajęcia stanowiska w sparwie udostępnienia w najbliższym czasie 
kuchni pracownikom zlokalizowanej przy Sali Konferencyjnej. Kierownictwo Sądu zobowiązało się do 
poiformowania pracowników o wynikach badań prób przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej 
jak również do przeprowadzenia ponownych badań wody 
Państwowy Powiatowy Inspoektor Sanitarny w m. st. Warszawie zajmie stanowisko po zapoznaniu się 
z protokoólem i załączoną do protokołu dokumentacją. 
Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. 

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* 
3. Doraźne zalecenia i uwagi i wnioski 
b) Zalecono częste wietrzenie pomieszczeń 
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IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI 

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

2. Wniesiono/nic 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 

(imię i nazwisko/stanowisko) 

wysokości słownie 
(nr mandatu karnego) 
(podstawa prawna) 
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr dnia 

wydane przez 
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej) 

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

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu 

(imię i nazwisko/adres) 

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nic zapoznano się ** 
10.W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu 

Wiceprezes . 
Wojewódzkiego Sądu,Wiinist i^cyjnego 

w Warsz*fwie 

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontrołif ^ O^Onski 

S t a r s z y As 

A | n a V V f c t r z y U o w s (czytelny podpis kontrolującego (-ych) 

' [ Ą U ^ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 
w WARSZAWIE 

ul. Jana Pankiewicza 4 
00-696 WARSZAWA 

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU 

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.07.2019r. 

(czyteiny podpis pspby o^l^riijtfćejpt^otokóle i pieczęć podmiotu) wojewódzkiego Sądu A d n - ^ 
w Warsz vie 

iisfracyjnego 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 
w WARSZAWIE 

ul. Jana Pankiewicza 4 
00-696 WARSZAWA 

W trakcie kontrpłl Wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** (nazwa/nr)- nie wypeniono 

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 " 
**- niewłaściwe skreślić 


