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WSTĘP 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu słupeckiego  

w 2017 roku było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności  

i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zakażeniom 

stwarzanym przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne, zapobieganie 

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie 

zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy realizował główne kierunki działania 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ujęte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na 

rok 2017.  

W ramach tych przedsięwzięć podejmowano następujące działania:  

1. Prowadzono nadzór nad realizacją programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz 

procesem dystrybucji szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień 

ochronnych z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Nadzoru nad Dystrybucją 

Szczepionek (ESNDS). 

2.  Sprawowano wzmożony nadzór nad drobnoustrojami wielolekoopornymi (alarmowymi), 

zwłaszcza nad pałeczkami z rodzony Enterobacteriaceae wytwarzającymi karbapenemazy 

typu NDM oraz w zakresie weryfikacji laboratoryjnej podejrzeń zachorowań na różyczkę, 

wramach realizowanego programu WHO dotyczącego eliminacji odry i różyczki na świecie. 

3. Sprawowano merytoryczny nadzór nad egzekucją administracyjną obowiązku poddawania się 

szczepieniom ochronnym przez osoby zobowiązane. 

4. Sprawowano nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz materiałami 

przeznaczonymi i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. 

5. Sprawowano bieżący nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody  w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych 

do kąpieli, w  pływalniach oraz nad obiektami użyteczności publicznej. 

6. Minimalizowano zagrożenia zdrowia publicznego stwarzane przez środki zastępcze lub nowe 

substancje psychoaktywne. 

7. Prowadzono nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia 

ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych 

czynników występujących w miejscu pracy. 

8. Sprawowano nadzór nad warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku  

i rekreacji dzieci i młodzieży. 
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9. Sprawowano zapobiegawczy nadzór sanitarny pod względem wymagań higienicznych  

i zdrowotnych w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem 

szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób.  

10. Inicjowano, organizowano, koordynowano i nadzorowano działalność w zakresie promocji 

zdrowia i profilaktyki chorób. 

 

W przedkładanej „Ocenie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

słupeckiego za rok 2017” ujęto sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych oraz 

wyniki nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Słupcy.  

Powyższa ocena stanu sanitarnego jest również dostępna na stronie internetowej 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy, adres: www.psse-slupca.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psse-slupca.pl/
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I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 

l. zach. zap. l. zach. zap. l. zach. zap. l. zach. zap.

1 AIDS        

2 Nowe wykryte zakażenia HIV   1 1,7    

3 Dur brzuszny        

4 Dur rzekomy A, B i C        

5
Salmonelozy - ogółem

w tym zatrucia pokarmowe

24

24

40,2

40,2

21

19

35,2

31,8

24

23

40,3

38,6

12

11

20,2

18,5

6
Bakteryjne zatrucia pokarmowe (inne) 

ogółem
    1 1,7 1 1,7

7
Bakteryjne zakażenia jelitowe (inne) - 

ogółem
4 6,7 1 1,7   5 8,4

8 Wirusowe zakażenia jelitowe - ogółem 46 77,1 30 50,3 82 137,6 51 85,7

9 Czerwonka bakteryjna        

10 Biegunki u dzieci do lat 2 66 110,6 41 68,7 85 142,7 61 102,5

11 Krztusiec 1 1,7 3 5,0 28 47,0 4 6,7

12
Tężec ogółem

w  tym noworodków

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

13 Odra        

14
Różyczka 

w tym wrodzona

15

-

25,1

-

 

- 

 

- 

3

-

5,0

-

 

- 

 

- 

15 Ospa wietrzna 430 720,9 279 467,4 371 622,6 315 529,3

16
Świnka 

(nagminne zapalenie przyusznic)
2 3,4 2 3,4 2 3,4 1 1,7

17
Ostre porażenie wiotkie 

u dzieci do 14 lat
       

18
Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych 

i/lub mózgu - ogółem
2 3,4 2 3,4 1 1,7 1 1,7

19

Inwazyjna choroba wywoana przez 

Haemophilus influenzae  - ogółęm w 

tym zapalenie opon i/lub mózgu

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

20

Inwazyjna choroba wywoana przez 

Streptococcus pneumonia e - ogółęm 

w tym zapalenie opon i/lub mózgu

1

-

1,7

-

 

- 

 

- 

1

-

1,7

-
 

21
Inwazyjna choroba meningokokowa - 

ogółem
       

22
Inwazyjna choroba meningokokowa - 

zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
       

Wirusowe zapalenie wątroby w tym:

wzw typu A       6 10,1

wzw typu B 8 13,4 7 11,7 1 1,7 4 6,7

wzw typu C (wg. definicji przypadku 

- 2014)
7 11,7 3 3,4 2 3,4 6 10,1

wzw typu B+C 1 1,7 1 1,7    

wzw inne i nie określone        

24 Zatrucia grzybami        

25 Włośnica        

26 Borelioza (Choroba z Lyme) 2 3,4 13 21,8 4 6,7 5 8,4

27
Grypa i podejrzenia grypy - ogółem

w tym grypa u dzieci (0-14 lat)

31

9

51,9

15,1

1806

536

3025,2

897,9

521

170

872,7

285,3

985  

231

1655

1251,6

28
Grypa - ogółem

w tym grypa u dzieci (0-14 lat)

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4

2

6,7

21,7

 

- 

 

- 

29 Wścieklizna        

30
Pokąsania przez zwierzęta podejrzane 

o wściekliznę - profilaktyka wscieklizny
8 13,4 2 3,4 3 5,0 7 11,8

23

Rok 2017Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
L.p. Jednostka chorobowa

 

 

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zwalczania chorób zakaźnych 

należy m.in. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych w zakresie profilaktyki i zwalczania 

chorób zakaźnych oraz prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych 

obowiązkowych i zalecanych.  
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Niniejszej analizy dokonywano w oparciu o przesłane formularze zgłoszeń zachorowań na 

choroby zakaźne oraz formularze dodatnich wyników badań laboratoryjnych przekazane przez 

podmioty lecznicze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

 

Analizując liczbę zachorowań i współczynniki zapadalności dla poszczególnych chorób 

zakaźnych  w roku sprawozdawczym w porównaniu z latami ubiegłymi można zauważyć, iż 

sytuacja epidemiologiczna w powiecie słupeckim kształtuje się na podobnym poziomie  

(zapadalność w 2013 r. –1444,3; 2014 r. – 1319,3; 2015 r. – 954,8; 2016 r. – 1322,3; 2017 r.-

1025,0). 

Wahania współczynnika zapadalności w poszczególnych latach są wynikiem wzrostu 

zachorowań na choroby szerzące się głównie drogą powietrzno-kropelkową, pojawiające się 

cyklicznie i sezonowo.  

W przebiegu większości chorób wieku dziecięcego objętych programem szczepień 

ochronnych zaobserwowano spadek liczby zachorowań. Spadła również zapadalność zachorowań 

na ospę wietrzną z 371 przypadków (622,6/100tys.) w roku 2016 do 315 (529,3/100tys.)  

przypadków roku 2017 . W roku 2017 nie zanotowano żadnego zachorowania na odrę, różyczkę, 

błonicę, tężec oraz nagminne porażenie dziecięce. 

 

W 2017 roku nie zarejestrowano neuroinfekcji w przebiegu inwazyjnym wywołanych przez 

Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae oraz na zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych i zapalenie mózgu o etiologii bakteryjnej.  

Odnotowano 1 przypadek neuroinfekcji o etiologii wirusowej. Liczba tych zachorowań od 

kilku lat nie przekracza 2 przypadków (2008 r. – 1 zachorowanie, 2009 r. – 2 , 2010 r. – 2 

przypadki , 2011 r. – 1 przypadek , 2012 r. – 2 przypadki , 2013 r. – 2 , 2014 r. – 1, 2015 r. – 1 

zachorowanie, 2016 r. – 1 przypadek). Wszystkie rozpoznane zostały jako wirusowe zapalenia 

opon mózgowych nieokreślone .  

 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 23 zgłoszenia dodatnich badań w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych i zgłoszeń zachorowań (podejrzeń zachorowań) na 

chorobę zakaźną – Borrelia spp. Po przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego, tylko  

5 spośród nich spełniały kryteria definicji przyjętej na potrzeby nadzoru. We wszystkich pięciu 

przypadkach po ukąszeniu kleszcza wystąpił rumień wędrujący. Wszystkie ww. przypadki 

boreliozy poddano leczeniu ambulatoryjnemu. Zachorowania nie dotyczyły osób narażonych 

zawodowo. Zachorowaniu uległy 2 kobiety i 3 mężczyzn  w grupach wiekowych (15-19), (50-59), 
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(> 60) zamieszkujących w mieście (2 osoby) i na wsi (3 osoby). Do narażenia doszło podczas prac 

w ogrodzie, spaceru w lesie, na działkach. Wśród tych osób 3 należały do grupy wysokiego 

ryzyka: 2 osoby to działkowicze i 1 rolnik. 

W roku 2017 w 98 zgłoszonych przypadkach pokąsań przez zwierzęta (psy, koty) 

przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne. Z powodu braku możliwości przeprowadzenia 

obserwacji u zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę zakwalifikowano do szczepień p/wściekliźnie 

7 osób, o 5 przypadków więcej niż w roku ubiegłym. Pełen cykl szczepień (5 dawek) wykonano  

u wszystkich 7 osób.  

Nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u zwierząt. Nie stwierdzono również 

zachorowań na wściekliznę u ludzi. 

 

I.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe  

Odnotowano nieznaczny wzrost zapadalności na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką 

Salmonella z 23 przypadków (wsk. zap. 38,6/100 tys.) w roku 2016 do 11 (wsk. zap. 18,5/100tys.) 

w roku 2017. Wszystkie zarejestrowane przypadki to przypadki potwierdzone laboratoryjnie. 

Najliczniej zachorowania przypadały na grupy wiekowe (5-9 lat) 2 przypadki oraz (>60 r. ż)  

3 przypadki.  

W przeciwieństwie do lat ubieglych liczba zatruć pokarmowych wywołanych pałeczką 

Salmonella u dzieci w grupie wiekowej 0-4 lata (4 zachorowania) stanowiła zaledwie 36,4% 

wszystkich zatruć pokarmowych wywołanych ww. bakterią. 

Większość zachorowań wywołała pałeczka Salmonella Enteritidis – 9 przypadków, 

w 1 przypadku wyhodowano Salmonella z grupy Oi4 , a w jednym salmonella spp. 

 

W 2017 roku  tak jak w latach ubiegłych nie zanotowano  ani jednego zatrucia 

pokarmowego wywołanego enterotoksyną gronkowcową, grzybami, jersiniozą. 

W roku sprawozdawczym nie odnotowano przypadków zatruć toksyną botulinową. 

 

  Od kilku lat na terenie powiatu słupeckiego liczba bakteryjnych zatruć i zakażeń 

pokarmowych kształtuje się na podobnym poziomie.  

Wśród przyczyn zakażeń jelitowych najczęstszymi były zakażenia jelitowe wywołane 

wirusami (głównie rotawirusami i adenowirusami) oraz biegunki i zakażenia jelitowe BNO, które 

w roku 2017 stanowiły 55% wszystkich zatruć i zakażeń jelitowych.  
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W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano spadek zachorowań na biegunki  

u dzieci do lat 2  i zarejestrowano ich ogółem 61  (wsp. zap. 102,5/100 tys.). W roku 2016 było ich  

85 (wsp. zap. 142,8/100 tys.). Zapadalność na nie była o 1/4 wyższa niż w roku obecnym. 

Wśród zarejestrowanych biegunek zarejestrowano 20 biegunki wirusowych (32,8%) i 41  

o etiologii nieokreślonej (BNO) (67,2%). Podobnie jak w roku poprzednim nie zarejestrowano 

żadnych biegunek o etiologii bakteryjnej. 

 

Ogółem 28 przypadków zachorowań na biegunki do lat 2 poddano leczeniu ambulatoryjnemu co 

stanowiło 45% wszystkich biegunek u dzieci do 2 r.ż., natomiast w przeciwieństwie do lat ubiegłych 

zwiększyła się liczba biegunek hospitalizowanych i wynosiła 33 przypadki co stanowiło 54% ogółu ww. 

zgłoszonych przypadków. 

Wykonano 33 badania wirusologiczne z czego w 19 przypadkach uzyskano wynik dodatni 

(+), natomiast w 14 przypadkach uzyskano wynik ujemny (-), oraz 33 badania bakteriologiczne,  

w których  uzyskano  wyniki ujemne (-) . 

Z ogółu zachorowań poddanych badaniom wirusologicznym w 9 przypadkach czynnikiem 

etiologicznym były rotawirusy w 8 adenowirusy, natomiast w 2 czynnik nieokreślony. 

 

I.1.1. Ogniska zachorowań. 

W roku 2017 na terenie powiatu słupeckiego odnotowano 2 ogniska zbiorowych zatruć 

pokarmowych (o 3 mniej niż w 2016 r.), w tym 3 , w których wystąpiły po 3 zachorowania. Łącznie  

w ogniskach zachorowało 6 osób, w tym 4 dzieci do lat 14. Hospitalizacji poddano 3 chorych. Jedno 

ognisko wystąpiło w domku letniskowym, a 1 w mieszkaniu prywatnym. 

W pierwszym przypadku czynnika etiologicznego nie ustalono. Osoby zgłaszające zatrucie 

pokarmowe sugerowały, że przyczyną zatrucia były lody gotowe, zakupione w sklepie 

spożywczym. Po przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego oraz czynności kontrolnych 

w sklepie, w którym zakupiono lody, odrzucono tezę by przyczyną zatrucia były lody. Osoby 

chore nie zgłosiły się do lekarza celem rozpoznania zachorowania lub zakażenia dlatego też nie 

wykonano u nich badań mikrobiologicznych mogących określić czynnik etiologicznych. 

W drugim ognisku określono czynnik etiologiczny jakim był wirus Hepatitis – HAV.  

W wyniku prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego nie udało się określić źródła zakażenia. 

Kolejne zachorowania pojawiające się w ognisku były wynikiem szerzenia się zakażenia drogą 

kontaktową człowiek – człowiek.  
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I.2. Wirusowe zapalenie wątroby. 

    

Rys. 1. Struktura zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby według typów w latach 2015-2017  

 

I.2.1. Wirusowe zapalenie wątroby typu B 

W roku 2017 nie zarejestrowano przypadków zachorowań na ostre wirusowe zapalenie 

wątroby typu B. Odnotowano 4 przypadki (wsp. zap 6,7/100 tys.) przewlekłego wirusowego 

zapalenia wątroby typu B i BNO, które dotyczyły 4 kobiet w grupie wiekowej (20-29 lat – 3 

osoby) i (30-39 lat – 1 osoba) zamieszkujące w mieście (2 kobiety) i na wsi (2 kobiety).  

Nie zarejestrowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B wśród osób 

narażonych zawodowo. 

I.2.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu C 

W roku 2017 zarejestrowano 6 przypadków (wsp. zap. 10,1/100 tys.) wirusowego 

zapalenia wątroby typu C wg. definicji przypadku z 2014 r. Dotyczyły one osób  

w grupach wiekowych (20-29), (30-39) i (40-49). U 3 osób do wykrycia zachorowania doszło  

w momencie oddania krwi jako kandydaci na dawców krwi, u 2 osób podczas badań kontrolnych 

zleconych przez lekarza poz, u 1osoby w czasie badań wykonanych w czasie ciąży.  

 

Nie zarejestrowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C wśród osób 

narażonych zawodowo. Wśród ww. przypadków 3 były uodpornione pełnym cyklem szczepień  

p /wzw B. 
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I.3. Zachorowania na choroby zakaźne wieku dziecięcego. 

W roku  zarejestrowano znaczny spadek zachorowań na krztusiec z 28 przypadków (wsp 

.zap. 47,0/100 tys.) w 2016 roku do 4 (wsp .zap. 6,7/100 tys.) w 2017 roku. Wszystkie  

te przypadki zostały zakwalifikowane jako przypadki potwierdzone i pozostawały w leczeniu 

ambulatoryjnym. Zachorowania przypadały na grupy wiekowe 5-9 lat – 1; 15-19 lat - 2 i 30-39 lat - 1 

przypadek. Chorowała 1 kobieta i 3 mężczyzn. 1 przypadek zachorowania na krztusiec dotyczył 

mieszkańca miasta, natomiast 3 przypadki mieszkańców wsi. 
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Rys. 2. Zachorowania na krztusiec w latach 2011-2017  

 

 Zanotowano również spadek zachorowań na ospę wietrzną z 371 przypadków (wsp. 

zap. 622,6/100 tys.) w roku 2016 do 315 przypadków (wsp. zap. 529,3/100 tys.) w roku 2017. 

 

Rys. 3. Zapadalność na ospę wietrzną w powiecie słupeckim  i w Polsce w latach 2008-2017. 
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Rys. 4. Zapadalność na ospę wietrzną w powiecie słupeckim  w latach 2011-2017. 

 

Zarejestrowano nieznaczny spadek zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic,  

w roku 2017 zarejestrowano 1 przypadek (1,7/100 tys.). w roku 2016 zarejestrowano 2 przypadki 

(3,4/100 tys.). 

 

 

Rys. 5. Zapadalność na świnkę w powiecie słupeckim w latach 2011-2017.  
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Od roku 2014 rejestruje się tendencję spadkową zachorowań na różyczkę  

z 15 przypadków (25,1/100 tys.). w roku 2014 do 3 przypadków (5,0/100 tys.). w roku 2016.  

W roku sprawozdawczym nie zarejestrowano przypadków zachorowań na różyczkę 

 

Rys. 6. Liczba zachorowań na różyczkę w powiecie słupeckim w latach 2011-2017.  

 

I.4. Zachorowania na grypę. 

W roku 2017 odnotowano znaczny wzrost zakażeń górnych dróg oddechowych (grypa  

i podejrzeń zachorowań na grypę) z 521 przypadków (872,7/100tys.) w 2016 roku do 985 

zachorowań (1655/100tys.) w 2017 roku. Od kilku lat najliczniejszą grupę stanowią osoby  

w wieku 15-64 lat. Spośród zgłoszonych osób, 3 skierowano do szpitala.  

Na podstawie przesłanych danych można stwierdzić, że stan uodpornienia szczepionką 

przeciwko grypie kształtował się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wynosił 1035 

osób ( 2016 roku - 1021 osób). 

 

I.5. Choroby przenoszone drogą płciową. 

W 2017 r. odnotowano po jednym przypadku zachorowań na Chlamydie i kiłę wczesną. 

Pierwszy przypadek dotyczył 47- letniej kobiety, u której wykryto zachorowanie podczas wizyty 

ginekologicznej. Drugi przypadek dotyczył 46-letniego mężczyzny. W obu przypadkach pacjenci 

został poddani leczeniu farmakologicznemu.  
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I.6. Realizacja szczepień ochronnych. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna uczestniczy w realizacji Programu Szczepień Ochronnych 

(PSO) poprzez dystrybucje preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad wykonawstwem 

szczepień. W 2017 r. kontynuowano nadzór nad czynnym uodpornieniem populacji w ramach 

PSO, monitorowano warunki przechowywania oraz dystrybucji szczepionek. 

Realizacja PSO w powiecie słupeckim w 2017 r. prowadzona była w 19 podmiotach,  

w tym w: 1 oddziale noworodkowym, 14 gabinetach lekarzy rodzinnych i 4 innych placówkach 

(Dział Pomocy Doraźnej w SPZOZ, Oddział Chirurgiczny, Stacja Dializ, Poradnia Pracownicza 

SPZOZ). W placówkach nadzorowanych przez PPIS w Słupcy nie stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie transportu, przechowywania i przestrzegania terminów ważności szczepionek. 

Zarejestrowano 5 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych po innych 

szczepionkach niż BCG (DTP,POLIORIX i Act-HIB – 1 dziecko, PREVENAR 13  

i EUVAX – 1 dziecko, Hepavax Gene i Synflorix – 1 dziecko, jednoczesne podanie 3 szczepionek 

DTP, Hepavax Gene i Synflorix – 1 dziecko, po szczepieniu szczepionką DTP – 1 dziecko). 

Wszystkie ww. odczyny zostały zakwalifikowane jako łagodne, nie wymagające hospitalizacji. 

W 2017 r. tak jak w latach ubiegłych obserwuje się wzrost liczby osób niezaszczepionych, 

przede wszystkim z powodu uchylania się od szczepień. Na koniec roku 2017 u 82 dzieci nie 

wywiązano się z obowiązku szczepień ochronnych (na koniec 2016 roku – 52 osoby).  Mimo, że  

w 2017  r. wobec 6 dzieci wykonano obowiązek szczepień ( jedna się wyprowadziła na teren 

innego powiatu, jedna odroczona i 3 ukończyły 19 rok życia , to i tak liczba osób uchylających się 

na terenie powiatu słupeckiego ma tendencję wzrostową i spowodowana jest m.in. zwiększoną 

aktywnością ruchów antyszczepionkowych . 
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Podsumowanie 

1. Sytuację epidemiologiczną w zakresie większości chorób zakaźnych w powiecie słupeckim 

można uznać za zadowalającą. 

2. W 2017 r. w porównaniu do 2016 r. zapadalność na grypę i zakażenia grypopodobne znacznie 

wzrosła. W całym powiecie zarejestrowano 985 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, 

z czego nie potwierdzono ani jednego przypadku. 

3. W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano znaczny spadek zapadalności na ospę wietrzną  

z 622,6/100 tyś. do 529,3/100 tyś. w roku 2017. 

4. W porównaniu z rokiem 2016 r. zmniejszyła się liczba ogniska zatruć/zakażeń pokarmowych. 

 z 5 w roku 2016 do 2 ognisk w 2017 roku. 
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II. JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jakością wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia  

7 marca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.) , a także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

Jednostkami odpowiedzialnymi za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są 

producenci wody. 

 W ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi realizowane 

były badania wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.  

Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody 

przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej jakości. Obejmuje swym zakresem 

podstawowy zestaw parametrów fizycznych, organoleptycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.  

Monitoring przeglądowy stanowi znaczne rozszerzenie monitoringu kontrolnego i dostarcza 

informacji niezbędnych do oceny kondycji jakościowej wodociągu, czy są przestrzegane 

wymagania co do dziesiątków parametrów określonych w obowiązującym rozporządzeniu ww. 

Obejmuje swoim zakresem m.in. metale ciężkie, pestycydy, uboczne produkty dezynfekcji wody. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo jakości wody, również producenci wody zobowiązani zostali od 

2007 roku do wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia poprzez wykonywanie badań 

laboratoryjnych.  

Zasadniczym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na terenie powiatu 

słupeckiego są wody oparte na ujęciach podziemnych trzecio- i czwartorzędowych. 

Objętych nadzorem sanitarnym były 32 wodociągi. Większość wodociągów 

zlokalizowanych jest na terenach wiejskich (30 wodociągów), 2 zlokalizowane są na terenie miast. 

Wodociągi wiejskie położone są na terenach rolniczych najczęściej w bliskim sąsiedztwie pól 

uprawnych. 

W stosunku do ubiegłego roku ubył 1 obiekt na terenie wiejskim – wodociąg publiczny 

Nowa Wieś. 

W powiecie słupeckim najwięcej urządzeń zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 

stanowią wodociągi o produkcji od 100-1000 m3 /d – 22, wodociągi o produkcji mniejszej niż 100 

m3 /d – 4, wodociągi o produkcji od 1000-10000 m3 /d – 1, co obrazuje poniższy schemat. 
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Rys. 1. Liczba wodociągów publicznych w stosunku do zaopatrywanej ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

W roku 2017 w powiecie skontrolowano 32 wodociągi, w tym 27 wodociągów publicznych  

i 5 lokalnych należących do innych podmiotów dostarczający lub wykorzystujący wodę 

pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach 

użyteczności publicznej. W omawianym okresie z wody wodociągowej korzystało ogółem 63179 

mieszkańców powiatu słupeckiego. 

Ogółem na wodociągach przeprowadzono 48 kontroli sanitarnych i pobrano 223 próbki 

wody do badań laboratoryjnych: 

- 117 próbek w ramach monitoringu kontrolnego, 

- 33 próbki w ramach monitoringu przeglądowego, 

- 73 próbki z nadzoru sanitarnego. 

 

Badania jakości wody przeprowadzano w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej  

w Poznaniu. 

Oceny jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z nadzorowanych wodociągów 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy dokonuje na podstawie przeprowadzonych 

badań jakości wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz otrzymanych wyników 

badań w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu wykonanych przez przedsiębiorstwa 

wodociągowe oraz podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą  

z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności 

publicznej. Wodę spełniającą wymagania na koniec roku 2017 produkowało 100 % urządzeń 

wodociągowych. Przeprowadzone badania jakości wody przez organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i przedstawione przez producentów wyniki badań wody w ramach kontroli wewnętrznej 

27 wodociągów publicznych 

63179 ludności 
zaopatrywanej ze zbiorowego 
zaopatrzenia 

4 małe wodociągi o produkcji 

wody < 100m3/d 

2090 zaopatrywanej ludności 

22 wodociągi o produkcji 101-

1000m3/d 

47723 zaopatrywanej 

ludności 

1 wodociąg o produkcji 1001-

10000m3/d 

13366 zaopatrywanej 

ludności 
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wodociągu potwierdziły, że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizyko-chemicznych oraz 

bakteriologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W stosunku do roku ubiegłego na nadzorowanym terenie zaobserwowano poprawę jakości 

produkowanej wody pod względem fizyko-chemicznym. W przeprowadzonych badaniach jakości 

wody stwierdzono jedynie zawyżone wartości parametru chemicznego manganu.  

Zawyżoną zawartość manganu w ilościach: 58,8ug/l, 66,9ug/l stwierdzono  

w przeprowadzonych badaniach jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na stacji 

uzdatniania wody w Łukomiu - wyjście wody uzdatnionej (u odbiorców usług nie stwierdzono 

przekroczeń manganu). Prowadzone przez administratora wodociągu działania naprawcze, tj.: 

usprawnienie systemu napowietrzania wody na filtrach oraz częstsze płukanie filtrów przyczyniły 

się do obniżenia związków manganu w wodzie na stacji uzdatniania wody, co potwierdziły 

przedstawione PPIS w Słupcy pozytywne wyniki badań wody w zakresie manganu na stacji 

uzdatniania wody na SUW w Łukomiu.  

Zawyżone wartości manganu na poziomie: 580µg/l, 606µg/l wykazały przeprowadzone 

badania jakości wody przez organ PIS z wodociągu lokalnego SMU Strzałkowo. Zanieczyszczenie 

wody związkami manganu stwierdzono w 1 punkcie na terenie zakładu produkcyjnego. Z uwagi 

na powyższe właściciel wodociągu przeprowadził działania naprawcze, tj.: na SUW dokonał 

wymiany złoża filtracyjnego w 3 filtrach oraz zamontował kaskadę napowietrzającą. Kolejne 

przeprowadzone przez właściciela wodociągu badania jakości wody pod względem zawartości 

manganu na sieci zakładu produkcyjnego nie wykazały ponadnormatywnych stężeń manganu  

w wodzie. Stwierdzone przekroczenia nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia odbiorców, 

powodowały jedynie pogorszenia właściwości organoleptycznych wody 

Z uwagi na długotrwające i intensywne opady deszczu w 2017 roku na nadzorowanym 

terenie okresowo jakość wody pod względem bakteriologicznym odbiegała od wymagań 

cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia. Bakteriologiczne skażenie wody 

stwierdzono na wodociągach publicznych: Kąty, Ratyń, Skarboszewo, Chwałkowice, Wola 

Koszucka, Giewartów Holendry, Orchowo, Bielsko oraz lokalnym Konspol-Bis w Słupcy. 

Najdłużej trwające skażenie wody odnotowano na wodociągu publicznym Ratyń, gdzie 

stwierdzono przekroczenia parametrów: liczby bakterii grupy coli, enterokoków kałowych  

i Echerichia coli. Z uwagi na stwierdzone przekroczenia do administratora wodociągu 

wystosowano 2 pisma z art. 30 ust. 1  Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.)  zobowiązujące do przeprowadzenia działań 

naprawczych w celu eliminacji skażenia bakteriologicznego wody oraz: ustalenia przyczyny 
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pogorszenia jakości wody, podjęcia czynności naprawczych w celu poprawy jakości wody, tj. stałe 

zwiększone chlorowanie wody i wzmożone płukanie sieci wodociągowej aż do czasu uzyskania 

pozytywnych wyników badania wody pod względem bakteriologicznym i przedstawienia ich PPIS  

w Słupcy. 

W związku z utrzymującym się skażeniem wody dostarczanej z wodociągu publicznego 

Ratyń Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wydał komunikat informujący  

o pogorszeniu jakości wody pod względem bakteriologicznym dostarczanej do miejscowości Ląd. 

Komunikat o jakości wody został umieszczony na stronie internetowej PSSE w Słupcy oraz 

przesłany do przedsiębiorcy wodociągowego i Wójta Gminy Lądek. 

Prowadzone przez przedsiębiorcę wodociągowego intensywne działania naprawcze, tj.: 

wzmożona dezynfekcja wody i płukanie sieci wodociągowej przyczyniły się do poprawy jakości 

wody pod względem bakteriologicznym. Producent doprowadził jakość wody pod względem 

bakteriologicznym, co potwierdził przedstawieniem PPIS pozytywnych wyników badań wody.  

Rys. 2. Liczba przekroczeń parametrów bakteriologicznych w  wodzie.  
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W ciągu roku 2017 najczęściej stwierdzano przekroczenia wskaźników bakteriologicznych  

w zakresie bakterii grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce kałowe. Stwierdzone 

przekroczenia wymienionych wyżej parametrów bakteriologicznych w większości przypadków 

występowały krótkotrwale. Nie odnotowano skarg odbiorców usług oraz zgłoszonych zachorowań 

zaopatrywanej ludności w wodę w związku z wystąpieniem skażenia wody na w/w wodociągach. 

Szybko podjęte skuteczne działania naprawcze przez administratorów wodociągów, tj.: stałe 

zwiększone chlorowanie wody oraz intensywne płukania sieci wodociągowej przyczyniły się do 
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eliminacji skażenia bakteriologicznego wody dostarczanej do odbiorców usług. Przeprowadzone 

rekontrole jakości wody nie wykazały odchyleń od obowiązujących norm.  

W związku z prowadzeniem nadzoru sanitarnego nad jakością wody ogółem do 

administratorów wodociągów wystosowano 9 zawiadomień w trybie art. 30 ust.1 Ustawy o PIS,  

2 komunikaty informujące o zasadach użytkowania wody do spożycia oraz wydano 6 decyzji  

o pobraniu opłaty. 

 

II.1. Charakterystyka urządzeń zaopatrujących ludność w wodę 

 

II.1.1 Wodociągi zaopatrujące w wodę w miastach. 

 

Na terenie powiatu słupeckiego znajdują się 2 wodociągi miejskie : 

 wodociąg publiczny w Słupcy o wydajności 1000-10000 m3/dobę, 

 wodociąg publiczny w Zagórowie o wydajności 100-1000 m3/dobę. 

Wodociąg publiczny w Słupcy posiada 3 studnie z czego w 2017 r. 2 (studnia nr 9 i nr 7), 

zaopatrywały miasto, a 1 jest wyłączona z eksploatacji (nr 5 – studnia rezerwa). Wodociąg 

publiczny nie posiada stacji uzdatniania wody, a jedyną stosowaną metodą uzdatniania wody jest 

dezynfekcja podchlorynem sodu oraz system bezpośredniego natleniania wody czystym tlenem. 

Przeprowadzone badania wykazały, że woda z przedmiotowego urządzenia odpowiada 

wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

Wodociąg publiczny w Zagórowie posiada 3 studnie, które są usytuowane poza miastem, 

na terenie rolniczym. 

Stosowane metody uzdatniania wody to napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie na 

filtrach oraz dezynfekcja podchlorynem sodu. 

Analiza przeprowadzonych badań wody wykazała, że wodociągi produkowały wodę 

właściwej jakości odpowiadającą wymaganiom wyżej cytowanego rozporządzenia.  

 

II.1.2 Wodociągi zaopatrujące w wodę na wsiach 

 

Na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r. znajduje się 25 wodociągów : 

 21 wodociągów o wydajności 100-1000 m3/dobę, 

 4 wodociągi o wydajności < 100 m3/dobę. 

 

 

 



Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna  powiatu słupeckiego za rok 2017 

- 20 - 

 

Wodociągi o wydajności 100-1000 m3/dobę 

W roku sprawozdawczym skontrolowano i oceniono jakość wody z 21 wodociągów 

publicznych. Analiza przeprowadzonych badań wody wykazała, że wodociągi te produkowały 

wodę właściwej jakości odpowiadającą wymaganiom wyżej cytowanego  rozporządzenia.  

Wodociągi o wydajności < 100 m3/dobę 
 

W powiecie słupeckim w 2017 r. skontrolowano i oceniono jakość wody 4 wodociągów  

publicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że woda z ocenianych urządzeń odpowiadała 

wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

 

II.2 STAN SANITARNO-TECHNICZNY URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano poprawę sanitarno-technicznego 

urządzeń wodociągowych. Stan sanitarny poprawił się na wodociągach publicznych: gminy Słupca 

(Kąty, Wilczna i Żelazków), gminy Strzałkowo (Strzałkowo, Słomczyce, Szemborowo  

i Chwałkowice), gminy Powidz (Anastazewo) oraz lokalnych Ubojni Zwierząt w Babinie Olędry  

i Kamena w Polanowie Zdroje. 

W roku sprawozdawczym ogółem przeprowadzono 48 kontroli sanitarnych stacji 

uzdatniania wody. Zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 12 obiektach. 

Na stwierdzone nieprawidłowości do administratorów obiektów zostały wystosowane 

zawiadomienia z art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) zobowiązujące do wykonania zaleceń pokontrolnych oraz 

wydano decyzje o pobraniu opłaty. Przeprowadzone kontrole sprawdzające większości obiektów 

wykazały wykonanie stwierdzonych nieprawidłowości. Na koniec roku 2017 r. jako zły oceniono 

1 obiekt . 

Rys. 3. Stan sanitarno-techniczny urządzeń wodociągowych w latach 2016-2017 
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Podsumowanie 

1. Wszystkie ujęcia na nadzorowanym terenie bazują na wodach podziemnych, głębinowych.  

2. W roku sprawozdawczym zaobserwowano poprawę jakości wody pod względem fizyko- 

          chemicznym produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe (przekroczenia związków 

          manganu w wodzie stwierdzono tylko na jednym wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 

          ludności w wodę). 

3. Zarówno przedsiębiorstwa wodociągowe jak i podmioty dostarczające lub wykorzystujące 

wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub  

w budynkach użyteczności publicznej sukcesywnie dokonują modernizacji stacji uzdatniania 

wody (wymiana złóż filtracyjnych) oraz oddają do użytku nowe odcinki sieci 

wodociągowych. W roku sprawozdawczym PPIS wydał 2 pozytywne oceny higieniczne na 

zastosowane materiały, wyroby na stacjach uzdatniania wody.  

4. W roku 2017 nie odnotowano awarii urządzeń wodociągowych, które miałyby istotny 

wpływ na okresowe braki w dostarczaniu wody odbiorcom usług. 
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III.  STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

I KĄPIELISK.  

 

III.1. Hotele, pensjonaty.  
 

W 2017 r. w ewidencji PPIS w Słupcy znajdowało się 5 obiektów. W stosunku do roku 

2016 liczba obiektów nie uległa zmianie. Skontrolowano 5 obiektów (100 %). W wyniku 

przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 2 obiektach między innymi 

uszkodzony laminat drzwi wejściowych do sanitariatu, odpryski farby na ścianie oraz zagrzybienie 

w kabinach prysznicowych. Na stwierdzone uchybienia wydano zalecenia pokontrolne. Na koniec 

roku sprawozdawczego skontrolowane obiekty oceniono jako dobre. 

 

W 2017 r. badania jakości wody ciepłej przeprowadzono w 2 obiektach. Przeprowadzone 

badania jakości wody ciepłej w 1 obiekcie wykazały wzrost bakterii z rodzaju Legionella sp.  

W roku sprawozdawczym w ww. obiekcie ogółem pobrano 11 próbek wody ciepłej z instalacji 

wewnętrznej. W dwukrotnie przeprowadzonych badaniach wody stwierdzono obecność bakterii  

z rodzaju Legionella sp.  

Z uwagi na stwierdzony ponadnormatywny wzrost bakterii z rodzaju Legionella sp. na 

poziomie wysokim w instalacji wody ciepłej  administratora budynku, PPIS w Słupcy 

zawiadomieniem z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1261 z późn. zm.) zobowiązał do znalezienia przyczyny pogorszenia jakości 

wody poprzez dokonanie przeglądu technicznego sieci, sprawdzenie temperatury wody, podjęcia 

działań zmierzających do redukcji liczby bakterii, przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji 

systemu instalacji wody ciepłej, umieszczenia informacji w obiekcie, że woda nie nadaje się do 

pryszniców. Kolejne przeprowadzone przez organ PIS  badania jakości wody ciepłej ponownie 

wykazały ponadnormatywny wzrost bakterii z rodzaju Legionella sp.  

Z uwagi na stwierdzone w obiekcie skolonizowanie instalacji wody ciepłej bakteriami  

z rodzaju Legionella sp. na poziomie bardzo wysokim PPIS w Słupcy wydał decyzję 

administracyjną, nakazującą doprowadzenie jakości wody ciepłej z instalacji wody ciepłej do 

wymagań określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzję wykonano. W przeprowadzonych przez 

administratora obiektu badaniach jakości wody ciepłej nie stwierdzono skażenia bakteriami  

z rodzaju Legionella sp. instalacji wody ciepłej. Za kwestionowane wyniki badań wody ciepłej 

zostały wydane 2 decyzje o pobraniu opłaty. 
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III.2. Schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe 
 

Na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r. zewidencjonowano 7 obiektów (pola 

biwakowe). W stosunku do roku 2016 liczba obiektów nie uległa zmianie. Skontrolowano  

7 obiektów (100 %).  

W 1 skontrolowanym obiekcie stwierdzono zły stan sanitarno-higieniczny i techniczny 

pomieszczeń tj.: brak prawidłowego zabezpieczenia i zamykania otworu do opróżniania 

przenośnych toalet z przyczep kempingowych - otwór zakryty tylko kawałkiem metalowej siatki 

(z przenośnego grilla), obok otworu wlewnego rozlane fekalia, widoczne pojedyncze incydenty 

kałowe, w pomieszczeniu sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na ścianie nad oknem i całej 

powierzchni sufitu zawilgocenie i zagrzybienie (cała powierzchnia sufitu oraz zawilgoconej ściany 

czarna i zagrzybiona), na murowanym stanowisku z czterema zlewozmywakami 

jednokomorowymi z bieżąca zimną wodą w ściankach pod zlewozmywakami brak 3 drzwiczek, 

klap zamykających dostęp do kolanek i złączek kanalizacyjnych, w części męskiej w ostatniej 

kabinie prysznicowej brak 1 płytki przy brodziku oraz na plastikowych elementach brodziku  

w 3 kabinach prysznicowych widoczne ślady zagrzybienia w miejscu ubytku silikonu, wytarta, 

złuszczona  farba olejna na stołach ustawionych we wszystkich  sektorach pola biwakowego. 

    Na osobę winną zaniedbań nałożono mandat karny. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Słupcy zobowiązał właściciela obiektu do usunięcia uchybień. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż zalecenia PPIS nie zostały wykonane.   

Na koniec roku sprawozdawczego obiekt oceniono jako zły. 

Pozostałe skontrolowane obiekty na koniec roku sprawozdawczego oceniono jako dobre. 

Wszystkie skontrolowane obiekty zaopatrzone są w instalację wodociągową. Woda  

z wodociągu publicznego - zależnie od terenu, na którym się znajduje obiekt. 3 obiekty 

zaopatrzone są w instalację kanalizacyjną, a 4 obiekty odprowadzają nieczystości płynne do 

zbiornika bezodpływowego. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach/kontenerach. 

Kontenery/pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych są utrzymane w dobrym stanie 

sanitarno - porządkowym i sanitarno – technicznym. Wszystkie obiekty posiadają umowę na 

odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie. Na terenie 

skontrolowanych obiektów znajduje się boisko do siatkówki, zewnętrzna siłownia oraz plac 

zabaw. 

 

III.3 Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie 

W 2017 r. w ewidencji PPIS w Słupcy znajdowały się 34 obiekty (rys. 1.). W stosunku do 

roku 2016 przybył 1 obiekt. Skontrolowano 16 obiektów (Tab. 1.). 
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Rys. 1. Wykaz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie powiatu słupeckiego  

w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1. Skontrolowane obiekty znajdujące się w ewidencji PPIS w Słupcy w 2017 r. 

 

Typ obiektów 
Liczba obiektów  

w ewidencji 

Liczba obiektów 

skontrolowanych 

% skontrolowanych 

obiektów 

gospodarstwa 

agroturystyczne 
20 9 45 

ośrodki wczasowe 12 6 50 

pokoje gościnne 2 1 50 

RAZEM 34 16 48,33 

 

 

III.4. Ośrodki wczasowe 
 

Ogółem skontrolowano 6 obiektów.  

 

III.4.1. Obiekty noclegowe całoroczne 

W 2017 roku skontrolowano 3 obiekty. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

nieprawidłowości stwierdzono w 1 obiekcie tj. brak prowadzenia okresowej dezynfekcji kołder, 

koców i poduszek, zacieki i ubytki emulsji na sufitach oraz zabrudzone ściany.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy zobowiązał właściciela obiektu do 

usunięcia uchybień. W 1 obiekcie wykonano zalecenia pokontrolne z roku 2016 tj.: doprowadzono 

do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego schody zejściowe od tarasu ośrodka 

wypoczynkowego ze skarpy do pola namiotowego – rozebrano uszkodzone popękane  

betonowe schody i wykonano nowe z kostki brukowej.  W  jednym z pokoi uzupełniono brakujące 

panele w pomieszczeniu WC. 
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III.4.2 Ośrodki wypoczynkowe sezonowe 

W 2017 roku skontrolowano 3 obiekty. W 1 skontrolowanym obiekcie zaobserwowano 

poprawę stanu sanitarno-technicznego. Przed sezonem wymalowano ściany wewnątrz domku  

i sanitariatach ogólnodostępnych w części damskiej i męskiej. W damskiej części sanitariatu 

zamontowano drewnianą szafkę pod umywalkę. 

 

III.5. Pokoje gościnne 

 

W 2017 roku skontrolowano 1 obiekt, który oceniono jako dobry. 

III.6. Gospodarstwa agroturystyczne 

Wszystkie skontrolowane obiekty zaopatrzone są w instalację wodociągową. Woda  

z wodociągu publicznego - zależnie od terenu na którym się znajduje obiekt. Punkty poboru wody 

zaopatrzone w bieżącą wodę zimną i ciepłą. 7 obiektów zaopatrzonych jest w instalację 

kanalizacyjną, a 2 obiekty odprowadzają nieczystości płynne do zbiornika bezodpływowego – 

ekologiczna oczyszczalnia przydomowa. W 9 skontrolowanych obiektach odpady komunalne 

gromadzone są w pojemnikach. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych są utrzymane 

w dobrym stanie sanitarno - porządkowym i sanitarno – technicznym. Wszystkie obiekty posiadają 

umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie.  

Postępowanie z bielizną – w 4 obiektach brudna bielizna prana jest we własnym zakresie 

przez właścicieli zakładu, a w przypadku 5 obiektach w pralniach. Pięć obiektów prowadzi 

dezynfekcję kołder, koców, poduszek i materacy. W 4 obiektach wydano zalecenia pokontrolne  

w tym zakresie. We wszystkich skontrolowanych obiektach czysta bielizna magazynowana jest  

w zamykanych szafach. Zaopatrzenie w środki i sprzęt czystościowy we wszystkich 

skontrolowanych obiektach było wystarczające.  

W obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia  

w formie graficznej i pisemnej znajdują się w widocznych miejscach. Skontrolowane obiekty 

oceniono jako dobre. 

 

W 1 obiekcie podczas kontroli stwierdzono: brak jednej deski w najwyższym stopniu 

schodów drewnianych prowadzących do trzech pokoi mieszkalnych na I piętrze, w sypialni puszki 

elektryczne bez pokryw oraz kable od instalacji elektrycznej przyklejone taśmą do ściany,  

w łazience w suficie dwa otwory średnicy ok 5 cm, puszki elektryczne bez pokryw oraz czarny 

nalot (grzyb/pleśń) na suficie i fugach pod natryskiem, w kuchni puszki elektryczne bez pokryw 

oraz na jednej z ścian widoczny biały nalot (pleśń/grzyb) na powierzchni tapety, brak prowadzenia 

dezynfekcji kołder, koców, poduszek i materaców. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy zobowiązał właściciela obiektu do 

usunięcia uchybień. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń. Na 

koniec roku sprawozdawczego skontrolowane obiekty oceniono jako dobre. 

 

Rys. 2,3,4 Gospodarstwo Agroturystyczne w Ostrowitem 

 

 

 

 

                   
                                     
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.7. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz inne zakłady,  

w których świadczonych jest łącznie więcej niż jedna z wyżej wymienionych usług 

 

III.7.1. Zakłady fryzjerskie 

W 2017 roku w ewidencji PIS na terenie powiatu słupeckiego znajdowało się 47 

obiektów. W stosunku do roku 2016 ubyły 3 obiekty oraz przybyły 4 obiekty. Kontroli poddano 

14 obiektów. (Rys. 5.) 
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Rys. 5. Skontrolowane zakłady fryzjerskie znajdujące się w ewidencji PPIS w Słupcy. 

 

 

        

                 

                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W skontrolowanych zakładach fryzjerskich środki dezynfekujące przechowywane są  

w oryginalnych opakowaniach oraz  stosowane są zgodnie z zaleceniami producenta. W 1 obiekcie 

stwierdzono środki dezynfekujące o nieaktualnym terminie ważności. Zgodnie z powyższym 

wydano zalecenia pokontrolne. W 13 skontrolowanych obiektach pojemniki przeznaczone do 

dezynfekcji są odpowiednio opisane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia za wyjątkiem  

1 obiektu w którym wydano zalecenia pokontrolne w tym zakresie. W 1 obiekcie brak pojemnika 

do dezynfekcji narzędzi – wykonywano wyłącznie dezynfekcję narzędzi przy użyciu preparatów 

do szybkiej dezynfekcji. Zgodnie z powyższym wydano zalecenie pokontrolne. W 11 obiektach 

czyste przybory i narzędzia fryzjerskie przechowywane są w szufladach lub zamykanych 

plastikowych pojemnikach, które zapobiegają ich zanieczyszczeniu. W 3 obiektach 

zdezynfekowane narzędzia przechowywane były w otwartych organizerach na stanowiskach 

fryzjerskich - w warunkach niezabezpieczających ich przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. 

Na powyższe uchybienia wydano zalecenia pokontrolne. 

 W zakładach fryzjerskich na terenie powiatu słupeckiego nie sterylizuje się narzędzi  

i przyborów fryzjerskich (Tab. 2.).  

Tab. 2. Rodzaj prowadzonej sterylizacji 

 
Sterylizator 

kulkowy 
Autoklaw Chemiczna 

Wykonywana przez 

firmę zewnętrzną 

Zakłady 

fryzjerskie 
0 0 0 0 

 

 

W nadzorowanych zakładach fryzjerskich  nie są wytwarzane odpady infekcyjne.  

Wg oświadczeń właścicieli obiektów podczas zabiegów nie dochodzi do przerwania ciągłości 

tkanek. Obiekty zaopatrzone są w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Woda  
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z wodociągu publicznego zależnie od terenu na, którym się znajduje obiekt. Punkty poboru wody 

zaopatrzone w bieżącą wodę zimną i ciepłą. 

W skontrolowanych zakładach zamontowano wentylację grawitacyjną  

i mechaniczną. Podczas kontroli sprawdzono stan sanitarny kratek wentylacyjnych oraz 

powierzchni wokół – stan sanitarny zachowany z wyjątkiem 1 obiektu, w którym w dniu kontroli 

kratka wentylacyjna w sanitariacie była zakurzona, brudna. Zgodnie z powyższym wydano 

zalecenia pokontrolne. Właściciele 7 zakładów przedstawili protokoły z okresowej kontroli 

sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

W zakładach fryzjerskich odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach  

(12 obiektów) i w kontenerze (1 obiekt), w 1 obiekcie brak pojemnika (odpady gromadzone  

w workach). Kontener/pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych są utrzymane w dobrym 

stanie: sanitarno - porządkowym i sanitarno – technicznym. 11 obiektów posiada umowę na odbiór 

odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie, a w przypadku 3 obiektów 

opłata za odbiór odpadów komunalnych  zawarta jest w czynszu za lokal. 

Postępowanie z czystą i brudną bielizną – w 13 obiektach brudna bielizna gromadzona 

jest w wydzielonych pojemnikach, w 1 obiekcie brak pojemnika na brudną bieliznę, a wg 

oświadczenia właścicielki obiektu brudna bielizna zabierana jest z zakładu na bieżąco. W 13 

obiektach brudna bielizna prana jest we własnym zakresie przez właścicieli zakładu, 

 a w przypadku 1 obiektu brudna bielizna prana jest w pralni. W zakładach stosowana jest bielizna 

jednorazowego i wielokrotnego użytku. W zakładach używa się wyłącznie czystej bielizny. 

Bielizna czysta przechowywana jest w higienicznych warunkach. W 11 skontrolowanych 

obiektach wyznaczono miejsca na przechowywanie sprzętów i środków czystościowych, a w 3 

obiektach pomieszczenia. W kontrolowanych obiektach przestrzegano zapisów ustawy o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

W 14 obiektach opracowano procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz 

chorobami zakaźnymi.  

W 1 skontrolowanym obiekcie stwierdzono: uszkodzenie powierzchni siedziska fotela na 

stanowisku fryzjerskim, przechowywanie zdezynfekowanych narzędzi fryzjerskich w otwartym 

organizerze na stanowisku fryzjerskim, brudną kratkę wentylacyjną w części socjalnej oraz nie 

przedstawiono orzeczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego dla celów sanitarno-

epidemiologicznych. Zgodnie z powyższym wydano zalecenia pokontrolne. Przeprowadzona 

kontrola sprawdzająca wykazała częściowe wykonanie zaleceń. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Słupcy zobowiązał właściciela obiektu do usunięcia uchybień. Zalecenia zostały 

wykonane. 

Na koniec roku sprawozdawczego skontrolowane obiekty oceniono jako dobre. 
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Rys. 6,7,8. Zakład fryzjerski w Myszakówku  

 

III.7.2. |Zakłady kosmetyczne 
 

Na terenie powiatu słupeckiego zewidencjonowano 27 zakładów kosmetycznych.  

W stosunku do roku 2016 ubył 1 obiekt oraz przybyło 5 obiektów. Łącznie skontrolowano  

7 obiektów (Rys. 9.). 

 

Rys. 9. Skontrolowane zakłady kosmetyczne znajdujące się w ewidencji PPIS w Słupcy 

 

 
 

W skontrolowanych zakładach kosmetycznych do dezynfekcji narzędzi i przyborów 

kosmetycznych stosowane są środki dezynfekujące zgodnie z zaleceniami producenta oraz 

przechowywane są w oryginalnych opakowaniach. Pojemniki przeznaczone do dezynfekcji są 

odpowiednio opisane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia – w 1 obiekcie brak pojemnika do 

dezynfekcji narzędzi - wykonywano wyłącznie dezynfekcję narzędzi przy użyciu preparatów do 

szybkiej dezynfekcji. Zgodnie z powyższym wydano zalecenie pokontrolne. W 5 obiektach czyste, 
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zdezynfekowane przybory i narzędzia kosmetyczne przechowywane są w osobnych zamykanych 

szufladach, szafkach lub pojemnikach, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. W 2 obiektach zdezynfekowane narzędzia przechowywane 

były w otwartych organizerach na stanowiskach manicure - w warunkach nie zabezpieczających 

ich przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. W związku z powyższym wydano zalecenia 

pokontrolne.  

  Rodzaj prowadzonej sterylizacji w zakładach kosmetycznych na terenie PSSE  

w Słupcy przedstawia tabela 3. 

Tab. 3. Rodzaj prowadzonej sterylizacji 

 
Sterylizator 

kulkowy 
Autoklaw Chemiczna 

Wykonywana przez 

firmę zewnętrzną 

Zakłady 

kosmetyczne 
0 2 0 3* 

 

* W 2 obiektach narzędzia oddawane są do Centralnej Sterylizatorni przy Szpitalu Zespolonym w Koninie. W 1 obiekcie 

sterylizacja narzędzi odbywa się w innym gabinecie kosmetycznym. 

Wg oświadczeń właścicieli w 2 obiektach nie są świadczone usługi mogące powodować naruszenie ciągłości tkanek w związku 

z tym nie jest prowadzona sterylizacja narzędzi. 

 

Pięć skontrolowanych obiektów posiada umowę na odbiór odpadów niebezpiecznych  

ze specjalnymi firmami, natomiast 2 obiekty nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych - wg 

oświadczeń właścicieli podczas zabiegów nie dochodzi do przerwania ciągłości tkanek. W 5 

obiektach odpady gromadzone są w pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych  

we worki foliowe, w przypadku ostrych narzędzi umieszczane są w pojemnikach szczelnych,  

o nienasiąkliwych ścianach, bez możliwości ponownego otwarcia. 

W 5 obiektach opracowana została instrukcja/procedura postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi. 

Obiekty zaopatrzone są w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Woda  

z wodociągu publicznego - zależnie od terenu na którym się znajduje obiekt. Punkty poboru wody 

zaopatrzone w bieżącą wodę zimną i ciepłą. 

W skontrolowanych zakładach zamontowano wentylację grawitacyjną i mechaniczną. 

Podczas kontroli sprawdzono stan sanitarny kratek wentylacyjnych oraz powierzchni wokół – stan 

sanitarny zachowany. Właściciele 2 zakładów przedstawili protokoły z okresowej kontroli 

sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach (6 obiektów). Pojemniki do gromadzenia 

odpadów komunalnych są utrzymane w dobrym stanie sanitarno - porządkowym  

i sanitarno – technicznym. 3 obiekty posiadają umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą 

posiadającą wymagane zezwolenie, w przypadku 3 obiektów opłata za odbiór odpadów 
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komunalnych  zawarta jest w czynszu za lokal, a w 1 obiekcie (salon kosmetyczny mobilny) nie 

przedstawiono umowy na odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z oświadczeniem właścicielki 

zakładu umowa na odbiór odpadów komunalnych nie została spisana ze względu na zbyt małą 

ilość odpadów (odpady oddawane od Zakładu Usług Komunalnych). 

 

Postępowanie z czystą i brudną bielizną – w 4 obiektach brudna bielizna gromadzona jest  

w wydzielonych pojemnikach, w 3 obiektach brak pojemnika na brudną bieliznę, a wg 

oświadczenia właścicieli obiektów brudna bielizna zabierana jest z zakładu przez nich każdego 

dnia. Zgodnie z powyższym wydano zalecenia pokontrolne. W 6 obiektach brudna bielizna prana 

jest we własnym zakresie przez właścicieli zakładu, a w przypadku jednego zakładu brudna 

bielizna prana jest przez pracownice. W zakładach stosowana jest bielizna jednorazowego  

i wielokrotnego użytku. W zakładach używa się wyłącznie czystej bielizny. W większości 

kontrolowanych obiektów bielizna czysta przechowywana jest w higienicznych warunkach –  

z wyjątkiem 2 obiektów, w którym odzież wierzchnia i czysta była przechowywana w szafie bez 

segregacji. Zgodnie z powyższym wydano zalecenia pokontrolne. 

W 6 skontrolowanych obiektach wyznaczono miejsca na przechowywanie sprzętu 

porządkowego i środków czystościowych, a w 1 obiekcie pomieszczenie porządkowe. 

We wszystkich obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia 

w formie graficznej i pisemnej znajduje się w miejscach widocznych. W 6 obiektach opracowano 

procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. W 1 obiekcie 

brak opracowanych procedur – w obiekcie wykonywany wyłącznie manicure hybrydowy przy 

użyciu jednorazowych narzędzi (pilniczka, patyczka drewnianego i bloku polerskiego). 

 

W 1 obiekcie, w którym podczas kontroli stwierdzono brak oznakowania pojemników na 

odpady niebezpieczne, zbyt długie magazynowanie pojemników z odpadami niebezpiecznymi, 

brak miejsca do spożywania posiłków dla osoby zatrudnionej, przechowywanie odzieży 

wierzchniej i czystej razem w szafie, brak pojemnika do dezynfekcji narzędzi, przechowywanie 

zdezynfekowanych narzędzi w otwartym organizerze - wydano zalecenia. Przeprowadzona 

kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń. 

Na koniec roku sprawozdawczego skontrolowane obiekty oceniono jako dobre. 
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Rys. 10,11,12. Zakład kosmetyczny w Słupcy 

  

                          
                  

 

 
III.7.3. Zakłady odnowy biologicznej 
 

Liczba obiektów w ewidencji 8. W stosunku do roku 2016 przybył 1 obiekt. Liczba 

obiektów skontrolowanych – 4 (Tab. 4.) 

 

Tab. 4. Skontrolowane obiekty znajdujące się w ewidencji PPIS w Słupcy w 2017 r. 

Typ obiektów 
Liczba obiektów  

w ewidencji 

Liczba obiektów 

skontrolowanych 

% skontrolowanych 

obiektów 

solarium 4 2 50 

siłownia 1 1 100 

fitness club 2 0 0 

gabinet masażu 1 1 100 

RAZEM 8 4 50 

 

W skontrolowanych zakładach odnowy biologicznej stosowane są środki dezynfekcyjne  

do dezynfekcji łóżek do opalania, sprzętu do ćwiczeń, małych powierzchni oraz  narzędzi. 

Stosowane środki dezynfekujące przechowywane są w oryginalnych opakowaniach.  

We wszystkich obiektach środki dezynfekujące stosowane są zgodnie z zaleceniami producenta. 

W zakładach odnowy biologicznej na terenie powiatu słupeckiego nie przeprowadza się 

procesów sterylizacji (Tab. 5.) oraz nie wytwarza się odpadów niebezpiecznych. 

Tab. 5. Rodzaj prowadzonej sterylizacji 

 
Sterylizator 

kulkowy 
Autoklaw Chemiczna 

Wykonywana przez 

firmę zewnętrzną 

Zakłady odnowy 

biologicznej 
0 0 0 0 
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Obiekty zaopatrzone są w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Woda  

z wodociągu publicznego - zależnie od terenu na którym się znajduje obiekt. Punkty poboru wody 

zaopatrzone w bieżącą wodę zimną i ciepłą. 

W skontrolowanych zakładach zamontowano wentylację grawitacyjną  

i mechaniczną. Podczas kontroli sprawdzono stan sanitarny kratek wentylacyjnych oraz 

powierzchni wokół – stan sanitarny zachowany. Właściciele 2 zakładów przedstawili protokoły  

z okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych  

i wentylacyjnych. 

Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach (3 obiekty), a w przypadku jednego 

obiektu w worku zbiorczym. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych są utrzymane  

w dobrym stanie: sanitarno - porządkowym i sanitarno – technicznym. 2 obiekty posiadają umowę 

na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie, a w przypadku  

2 obiektów opłata za odbiór odpadów komunalnych  zawarta jest w czynszu za lokal. 

Postępowanie z czystą i brudną bielizną – w 3 zakładach stosowana jest wyłącznie 

bielizna jednorazowego użytku, a w 1 obiekcie stosowana jest bielizna jednorazowego oraz 

wielorazowego użytku. Brudna bielizna składowana w pojemniku na brudną bieliznę, po 

zapełnieniu zabierana przez właścicielkę obiektu i prana we własnym zakresie. Czysta bielizna 

przechowywana jest w higienicznych warunkach. W zakładach używa się wyłącznie czystej 

bielizny. 

W 3 skontrolowanych obiektach wyznaczono miejsca, a w 1 obiekcie pomieszczenie 

przeznaczone na przechowywanie sprzętu porządkowego i środków czystościowych. Na terenie 

zakładów obowiązuje całkowity zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia w formie graficznej  

i pisemnej znajdują się w miejscach widocznych. 

W 3 obiektach opracowano procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz 

chorobami zakaźnymi. Na koniec roku sprawozdawczego skontrolowane obiekty oceniono jako 

dobre. 

 

Rys. 13,14,15. Gabinet masażu w Piotrowicach 
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III.7.4. Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie,  

kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu 

 

Liczba obiektów w ewidencji 7. W stosunku do roku 2016 bez zmian. Liczba obiektów 

skontrolowanych – 0. 

 

III.7.5. Zakłady tatuażu  

 

Liczba obiektów w ewidencji 1. W stosunku do roku 2016 przybył 1 obiekt. Liczba 

obiektów skontrolowanych – 0. 

 

III.7.6. Tereny rekreacyjne 
 

Liczba obiektów w ewidencji na dzień 31.12.2017 r. – 5. W stosunku do roku 2016: bez 

zmian. Liczba obiektów skontrolowanych – 3 (60 %).  

W 1 obiekcie, podczas kontroli stwierdzono na konstrukcji zadaszenia sceny widoczne 

ubytki farby. Wydano zalecenia pokontrolne w tym zakresie. Przeprowadzona kontrola 

sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń. 

Na koniec roku sprawozdawczego skontrolowane obiekty oceniono jako dobre. 

 
Rys. 16,17. Park w Strzałkowie 

 

    
 

 
III.7.7. Cmentarze 

 

Liczba obiektów w ewidencji PIS w Słupcy – 21. W stosunku do roku 2016 liczba 

obiektów bez zmian. W 2017 roku poddano kontroli  – 10 (47,62 %). Stan sanitarno-techniczny 

skontrolowanych obiektów bez zastrzeżeń. Teren cmentarzy ogrodzony, alejki utwardzone, punkty 

wodne zapewnione. Skontrolowane obiekty oceniono jako dobre. 

 
III.7.8. Domy przedpogrzebowe 
 

Liczba obiektów w ewidencji  – 5. W stosunku do roku 2016 przybył 1 obiekt. Liczba 

obiektów skontrolowanych – 3 (60 %). 
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W skontrolowanych obiektach stwierdzono między innymi: środek do dezynfekcji  

o nieaktualnym terminie ważności, brak termometru w chłodni,  skorodowaną powierzchnię drzwi 

wejściowych do sanitariatu - wydano zalecenia pokontrolne w tym zakresie. 

 
III.7.9. Inne obiekty użyteczności publicznej 
 

Liczba obiektów w ewidencji PIS powiatu słupeckiego – 42 (Tab. 7.). W stosunku do roku 

2016: 1 obiekt przybył, a 1 obiekt ubył. Liczba obiektów skontrolowanych – 15 (35,71 %), w tym:  

4 stacje paliw, 2 firmy przewozowe, 2 przystanki PKS, 3 zakłady pogrzebowe, 1 parking,  

3 stadiony/boiska (Rys. 18.). 

 

Tab. 7. Inne obiekty użyteczności publicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rys. 18. Skontrolowane zakłady znajdujące się w ewidencji PPIS w Słupcy. 

 

 
 

Lp. Grupy obiektów Ogółem  

1 targowiska 1 

2 teren wyznaczony przez gminę do handlu 1 

3 stadiony, boiska 3 

4 stacje paliw 10 

5 kino – Miejski Dom kultury 1 

6 miejsko gminny ośrodek kultury 1 

7 firmy przewozowe 3 

8 parking 1 

9 przystanki PKS 12 

10 hala widowiskowo-sportowa 1 

11 przystanki PKP, Stacje PKP – tory, przejścia, wiaty 

peronowe 
5 

12 zakłady pogrzebowe 3 

 Razem 42 
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III.7.9.1. Obiekty komunikacji publicznej 
 

Liczba obiektów skontrolowanych – 2 (przystanki PKS). W 1 skontrolowanym 

obiekcie na konstrukcji stalowej wiaty stwierdzono widoczną korozję oraz ubytki farby, a także 

dziury w zadaszeniu i pęknięcia na siedzisku ławki. Zgodnie z powyższym wydano zalecenia 

pokontrolne w tym zakresie. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń 

w obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia w formie 

graficznej i pisemnej znajduje się w miejscu widocznym. 

 

III.7.9.2. Stacje paliw 
 

Liczba obiektów skontrolowanych – 4. W skontrolowanych obiektach obowiązuje 

całkowity zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia w formie graficznej i pisemnej znajduje 

się w miejscu widocznym. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

III.7.9.3. Parkingi 

  Liczba obiektów skontrolowanych – 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

III.7.9.4. Stadiony/boiska 

Liczba obiektów skontrolowanych – 3. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 3 obiektach stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: w pomieszczeniu szatni nr 2 przy drzwiach wejściowych do zespołu 

sanitarnego zardzewiała, skorodowana metalowa ościeżnicę bezpośrednio przy posadzce (z jednej 

i drugiej strony) oraz brak płytek terakota bezpośrednio nad drzwiami wejściowymi do węzła 

sanitarnego, skorodowane metalowe konstrukcje dwóch bramek rezerwowych, na metalowych 

barierkach przy trybunach dla kibiców wytarta, złuszczona farba olejna, na trybunach dla kibiców 

w boksie dla gospodarzy skorodowany metalowy kosz-cała powierzchnia w środku, na trybunach 

dla kibiców uszkodzone, popękane siedziska plastikowe, w boksie dla gości uszkodzone, 

popękane siedziska plastikowe, skorodowana metalowa konstrukcja bramki treningowej,  

w murowanych ubikacjach dla kibiców w części damskiej i męskiej odpady emulsji na suficie i na 

ścianach oraz brak klamek w drzwiach wejściowych do kabin ustępowych, na zadaszeniu nad 

drzwiami wejściowymi do budynku głównego odpady emalii na całej powierzchni, na 

drewnianych ławkach na trybunach dla kibiców złuszczona i wytarta emalia w kilku miejscach,  

w kilku ławkach deski uszkodzone i wyszczerbione, w dwóch ławkach brak jednej deski, 

skorodowane metalowe słupki mocujące łańcuch przy ławkach, częściowo skorodowane  
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2 metalowe kosze na trybunach dla kibiców, częściowo skorodowane stojące maszty przy bramce 

od strony wejścia na boisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy zobowiązał właścicieli obiektów  

do usunięcia uchybień. Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały częściowe wykonanie 

zaleceń. 

 

III.8. Stan sanitarny środków transportu 

Liczba obiektów skontrolowanych – 5 (2 firmy przewozowe, 3 zakłady pogrzebowe) 

 

III.8.1. Autobusy turystyczne 
 

Skontrolowano 2 firmy świadczące usługi transportowe. 

W pierwszej skontrolowano 3 autobusy turystyczne przeznaczone na trasy dalekobieżne nie 

posiadające sanitariatów i zbiornika na wodę do spożycia. W dniu kontroli sprawdzono stan 

sanitarny autobusów – fotele i tapicerka była czysta nieuszkodzona, autobusy posprzątane po 

kursie, pojemniki na odpady opróżnione. Każdy z kontrolowanych autobusów wyposażony był  

w dwie gaśnice przeciwpożarowe, dwie apteczki pierwszej pomocy medycznej oraz dwa znaki  

o zakazie palenia w formie graficznej i pisemnej. Postępowanie z odpadami komunalnymi –  

w każdym kontrolowanym autobusie znajdowały się pojemniki plastikowe na odpady komunalne, 

pojemniki opróżniane po ukończonym kursie w bazie transportu. Obiekt posiada umowę na odbiór 

odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie. Sprzątanie środków transportu 

- po każdym kursie przez kierowcę. Sprzęt i środki porządkowe znajdują się w każdym autobusie 

oraz w pomieszczeniu socjalnym w bazie transportu. 

W drugiej skontrolowano 3 autokary turystyczne przeznaczone na trasy dalekobieżne  

i wycieczki zagraniczne (2 posiadające sanitariaty i zbiorniki na wodę do spożycia) oraz 1 autokar 

bez sanitariatu i zbiornika na wodę przeznaczona do spożycia przeznaczony  na przewozy szkolne.  

W dniu kontroli sprawdzono stan sanitarny autobusów – fotele i tapicerka była czysta 

nieuszkodzona, autobusy posprzątane po kursie, pojemniki na odpady opróżnione. Sprzątanie 

środków transportu - po każdym kursie przez kierowcę. Sprzęt i środki porządkowe znajdują się  

w każdym autobusie oraz w pomieszczeniu socjalnym w bazie transportu. Pranie tapicerek  

z siedzisk autobusowych przeprowadzane jest w razie potrzeby (zabrudzenia) najczęściej raz  

w roku przez firmę zewnętrzną. Wszystkie skontrolowane autokary wyposażone są w gaśnice 

przeciwpożarowe, apteczki udzielania pierwszej pomocy medycznej (zestaw autobusowy)  

z aktualnym terminem ważności środków opatrunkowych, w plastikowe pojemniki wyłożone 

czarnymi workami foliowymi do gromadzenia odpadów komunalnych oraz znaki informujące  

o zakazie palenia tytoniu (symbol graficzny i słowny). Postępowanie z odpadami komunalnymi – 
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w każdym kontrolowanym autobusie znajdowały się pojemniki plastikowe na odpady komunalne, 

pojemniki opróżniane po ukończonym kursie w bazie transportu. Obiekt posiada umowę na odbiór 

odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie. 

Kontrolowane środki transportu utrzymane w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym  

i sanitarno-technicznym. 

III.8.3. Środki transportu: samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich 

Skontrolowano 3 zakłady pogrzebowe - 4 samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich. 

Kontrolowane środki transportu utrzymane w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym  

i sanitarno-technicznym. 

 

III.9   Ustępy publiczne 

Na terenie powiatu słupeckiego w ewidencji w 2017 roku zarejestrowano 5 obiektów.  

W stosunku do roku 2016 przybył 1 obiekt. Skontrolowano 3 obiekty (60 %), w których stan 

sanitarno-higieniczny i techniczny oceniano jako dobry. 

Wszystkie skontrolowane obiekty zaopatrzone są w instalację wodociągową (woda  

z wodociągów publicznych – będących pod stałym nadzorem służb sanitarnych)  

i kanalizacyjną. Wszystkie obiekty posiadają umowę na odbiór odpadów komunalnych  

z firmą posiadającą wymagane zezwolenie. Odpady komunalne gromadzone  

są w pojemnikach/kontenerze, które utrzymane są w dobrym stanie sanitarno - porządkowym  

i sanitarno – technicznym. Zaopatrzenie w środki i sprzęt czystościowy wystarczające.  

W obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia w formie 

graficznej i pisemnej znajduje się w miejscach widocznych. 

 

 

III.10. Miejsca wykorzystywane do kąpieli 

 

W sezonie letnim 2017 r. na terenie powiatu słupeckiego kontrolą objęto 4 miejsca 

tradycyjnie wykorzystanych do kąpieli – 3 miejsca na terenie gminy Powidz oraz 1 na terenie 

gminy Ostrowite. W stosunku do ubiegłego roku ubyły 2 obiekty na terenie gminy Ostrowite, tj.: 

miejsce wykorzystywane do kąpieli w Giewartowie i Kosewo Horn, a przybył 1 obiekt na terenie 

gminy Powidz - Powidz „Dzika Plaża”.  

Badania jakości wody przeprowadzane były przez organizatorów w ramach kontroli 

wewnętrznej 2 - krotnie (1 badanie przed sezonem i 1 badania w trakcie trwania sezonu 

kąpielowego, poza jednym miejscem Giewartów „Michasiówka” gdzie badanie wody zostało 
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przeprowadzone 3 – krotnie (1 raz przed sezonem i 2 razy w trakcie sezonu). Na podstawie 

przesłanych sprawozdań z badań, PPIS w Słupcy wydawał bieżące oceny jakości wody z miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli, które były przekazywane cotygodniowo w formie pisemnej do 

organizatorów miejsc i wójtów gmin. Jakość wody we wszystkich miejscach wykorzystywanych 

do kąpieli odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.  

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do 

kąpieli (Dz.U. Nr 86 poz. 478 z późn. zm.) W sezonie letnim skontrolowano wszystkie miejsca 

wykorzystywane do kąpieli.  

Na terenie powiatu słupeckiego wszystkie miejsca wykorzystywane do kąpieli posiadają 

część rekreacyjną. W roku sprawozdawczym miejsce wykorzystywane do kąpieli Powidz Dzika 

Plaża wyposażono w nowe ławki ustawione na utwardzonej nawierzchni poz-bruk i nowe 

drewniane stojące kosze oraz postawiono nowy betonowy dekoracyjny murek oddzielający teren 

miejsca wykorzystywanego do kąpieli od drogi wzdłuż lasu.  

 

III.10. Baseny kąpielowe 

 

W roku sprawozdawczym objętych nadzorem dwa baseny kąpielowe:  

- Basen całoroczny w Hotelu MORAN w Ostrowie, gm. Powidz, 

- Basen odkryty w Obiekcie Świadczącym Usługi Hotelarskie PHU Michał Grzeszczak  

 w Siennie, gm. Ostrowite, czynny w sezonie letnim.  

 

W ramach nadzoru skontrolowano stan sanitarno-techniczny pływalni. Przeprowadzone 

kontrole sanitarne obiektów nie wykazały uchybień.  

Ogółem na w/w obiektach w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i kontroli 

wewnętrznej pobrano 234 próbki wody do badań laboratoryjnych bakteriologicznych i fizyko-

chemicznych z uwzględnieniem badań w kierunku bakterii Legionella sp. oraz zawartości chloru 

wolnego i związanego.  

W roku sprawozdawczym w 1 obiekcie przeprowadzone badania jakości wody zarówno  

w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej w basenie odkrytym  

w Siennie wykazały ponadnormatywne zawartości parametrów chemicznych (chloroformu  

i∑ THM- ów).  

Z uwagi na stwierdzone przekroczenia PPIS w Słupcy pismem z art. 30  ustawy   

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) właściciela obiektu 

zobowiązał do ustalenia przyczyny chemicznego zanieczyszczenia wody w basenie oraz podjęcia 

działań naprawczych mających na celu obniżenie w/w parametrów do wartości zgodnych  
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z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2015 r. poz. 2016). 

Strona podjęła działania naprawcze, tj. częściowo wymieniła wodę w niecce basenu,  

z uwagi na warunki pogodowe i trwające opady deszczu basen zamknięto przed zakończeniem 

sezonu. Za kwestionowane wyniki badań wody PPIS w Słupcy wydał decyzję o pobraniu opłaty. 
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IV. STAN SANITARNY PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

IV.1. Zakłady lecznictwa otwartego 

W roku sprawozdawczym w skontrolowanych podmiotach leczniczych zaobserwowano 

poprawę warunków sanitarno – technicznych. Standard świadczonych usług medycznych  

w obiektach podnosi się poprzez wyposażenie w nowy specjalistyczny sprzęt i aparaturę 

medyczną, np. unity stomatologiczne, autoklawy. Sukcesywnie przeprowadzane są kompleksowe 

remonty pomieszczeń i wymiana wyposażenia gabinetów. Zarówno nowopowstałe placówki jak  

i obiekty, które przeniosły się do innych lokali, pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na 

działalność podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U z 2012 r. poz. 

739). 

Rys. 1,2,3. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Słupcy 

 

                

 

W trakcie kontroli podmiotów leczniczych oprócz oceny stanu sanitarno-higienicznego  

i technicznego zwrócono uwagę na realizację działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń  

i chorób zakaźnych poprzez sprawdzanie i analizę  dokumentacji podlegającej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dokonano kontroli dokumentacji, tj.: opracowanych procedur  

i instrukcji medycznych, dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadów medycznych, 

właściwego opracowywania protokołów kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem dokonania oceny 

ryzyka adekwatnej do rodzaju świadczonych usług, monitorowania czynników alarmowych  

i analizy zużycia stosowanych środków dezynfekcyjnych.  
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We wszystkich skontrolowanych  placówkach respektowany był zakaz palenia tytoniu. 

Informacje o zakazie palenia w formie graficznej i pisemnej umieszczone były w widocznych 

miejscach.  

W powiecie słupeckim w 2017 r. skontrolowano 37 podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym (wg. ewidencji 129 obiektów ). Są to 

przychodnie, poradnie, indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, indywidualne praktyki 

pielęgniarskie oraz inne obiekty świadczące usługi medyczne. 

Rys. 4.  Działalność kontrolna w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowości pod względem sanitarno-higienicznym oraz sanitarno-technicznym  

naruszające obowiązujące przepisy prawa co skutkowało wszczęciem postępowania 

administracyjnego stwierdzono w 4 placówkach (3 podmioty lecznicze i 1 praktyka zawodowa). 

Stwierdzane uchybienia w podmiotach leczniczych to m.in.: zniszczona wykładzina 

podłogowa, zły stan techniczny stolarki drewnianej przewijaków w poczekalni dla dzieci 

zdrowych i dla dzieci chorych oraz  mebli w rejestracji, siedzisk krzeseł w poczekalniach  

i gabinecie położnej środowiskowo-rodzinnej, uszkodzone i brudne pluszowe zabawki, brudne 

podłogi w kątach i miejscach trudno dostępnych, nogi krzeseł, przewijaków, ubytki płytek na 

ścianach, uszkodzone biurko lekarskie, przeterminowane środki dezynfekcyjne, nieprawidłowości 

w przedstawionych procedurach i instrukcjach,  

W grupie praktyk zawodowych stwierdzane uchybienie dotyczyło pęknięcia materiału 

pokrywającego siedzisko unitu w gabinecie lekarskim, co uniemożliwiało jego skuteczne mycie  

i dezynfekcję.  
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W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2017 r. ogółem wydano: 2 decyzje administracyjne  

z terminem wykonania, 4 decyzje płatnicze oraz wystosowano 2 pisma z art. 30 ust. 1 ustawy  

o PIS zobowiązujących właścicieli podmiotów do wykonania zaleceń pokontrolnych.  

VI.2. Dezynfekcja w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego 

W podmiotach leczniczych na terenie powiatu słupeckiego dezynfekcja sprzętu i narzędzi 

medycznych przeprowadzana była najczęściej metodą tradycyjną (ręcznie) w gabinetach 

zabiegowych i gabinetach specjalistycznych (stomatologicznych, chirurgicznych, 

ginekologicznych). Dekontaminacja narzędzi w grupie obiektów praktyk lekarskich, w tym 

lekarzy dentystów, najczęściej odbywa się w pomieszczeniach, w których wykonywane są zabiegi 

medyczne lub pomieszczeniach do tego przeznaczonych, przy użyciu prawidłowo dobranych 

preparatów dezynfekcyjnych.  

Uchybienia w zakresie dezynfekcji dotyczyły m.in. weryfikacji opracowanych procedur  

w zakresie aktualnie stosowanych środków dezynfekcyjnych – w 3 obiekty, zweryfikowania  

i uaktualnienia opracowanych w podmiocie procedur: mycia i dezynfekcji lodówki, postępowania 

z brudną bielizną, procedur higienicznych gabinetu stomatologicznego (dotyczące personelu, 

narzędzi i sprzętu medycznego, dezynfekcji, sterylizacji i czynności około zabiegowych)- 1 obiekt. 

Nieprawidłowości w zakresie dokumentowania procesów dezynfekcji, tj. braku prowadzenia 

rejestrów zużycia stosowanych środków dezynfekcyjnych oraz archiwizowania dowodów zakupu  

 stwierdzono w 3 obiektach. 

 IV.3. Antyseptyka w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego 

Nieprawidłowości związane z antyseptyką rąk stwierdzono jedynie w 2 obiektach, co 

stanowi 5,4 % wszystkich skontrolowanych placówek. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

- braku umieszczenia instrukcji higienicznego mycia rąk w gabinecie stomatologicznym na 

stanowisku higienicznego mycia rąk, 

- w procedurze dotyczącej mycia i dezynfekcji rąk - brak daty jej utworzenia oraz podpisu osoby 

winnej jej przestrzegania. 

IV.4. Sterylizacja w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego 

W roku sprawozdawczym stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: nieprawidłowej 

częstotliwości prowadzenia wewnętrznej kontroli skuteczności sterylizacji, rzadziej niż raz  

w miesiącu – 1 obiekt, nieprzestrzegania zasady: jeden pacjent = jeden zabieg = jeden zestaw 
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narzędzi, braku przeprowadzania kontroli procesu sterylizacji wieloparametrowym testem 

chemicznym oraz znakowania datą przeprowadzonej sterylizacji narzędzi kanałowych (wierteł) 

przechowywanych w płytkach Petriego w 1 obiekcie, braku okresowego stosowania testów 

Bowie-Dicka lub innych testów, które umożliwiają sprawdzania penetracji pary wodnej  

i zdolności usuwania powietrza i innych gazów nie ulegających skraplaniu w sterylizatorach 

parowych z próżnią – 1 obiekt, zbyt dużej ilość sterylizowanych narzędzi w torebkach 

papierowo-foliowych uniemożliwiając swobodną penetrację pary wodnej, co jest niezgodne  

z obowiązującymi standardami i wytycznymi (torebki powinny być zapełnione narzędziami  

do 2/3 opakowania) - 1 obiekt, braku znakowania datą przeprowadzonej sterylizacji pakietów  

z narzędziami wielokrotnego użytku pakowanymi w papier siarczynowy- 1 obiekt. 

Wszystkie pozostałe skontrolowane placówki kontrolę wewnętrzną skuteczności 

sterylizacji przy użyciu testów biologicznych ATEST 3M i Sporal S prowadziły zgodnie  

z wytycznymi jeden raz w miesiącu. W skontrolowanych placówkach przeprowadzone badania 

skuteczności sterylizacji autoklawów przy użyciu wymienionych testów były niekwestionowane. 

Większość obiektów posiadających autoklawy prowadziły kontrolę chemiczną za pomocą 

wskaźników chemicznych wieloparametrowych Twindicator oraz Steam Indicator Strip 

wkładanych w każdy pakiet lub zestaw chirurgiczny.  

IV.5. Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych w placówkach lecznictwa 

ambulatoryjnego 

Podczas kontroli przeprowadzanych w 2017 roku w placówkach lecznictwa 

ambulatoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony 

indywidualnej i zbiorowej. Placówki wyposażone były w dostateczną do rodzaju świadczonych 

usług oraz odpowiednią do 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku przeprowadzania kontroli wewnętrznej z częstotliwością zgodną z obowiązującymi 

przepisami – 1 obiekt, 

 uzupełnienia i rozszerzenia kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji działań 

zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych o analizę zużycia stosowanych 

środków dezynfekcyjnych i środków ochrony indywidualnej podczas  udzielania świadczeń 

zdrowotnych- 2 obiekty; 

 braku dokonania oceny ryzyka występowania zakażeń adekwatnej do rodzaju świadczonych 

usług medycznych - 3 obiekty, 
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 braku umieszczenia na stanowisku higienicznego mycia rąk instrukcji/techniki higienicznego 

mycia i dezynfekcji rąk – 1 obiekt, 

 braku uaktualnienia opracowanych procedur pod kątem zgodności z aktualnym stanem 

stwierdzonym podczas kontroli oraz w zakresie aktualnie stosowanych preparatów 

dezynfekcyjnych. Procedury winny być autoryzowane, opisane datą opracowania i datą ich 

aktualizacji- 1 obiekt, 

 braku opracowania i wdrożenia procedury postępowania po ekspozycji na krew i inny 

potencjalnie infekcyjny materiał (IPIM) – 1 obiekt, 

 braku wyposażenia lodówki do przechowywania odpadów medycznych  w termometr do 

monitorowania temperatury przechowywanych odpadów- 1 obiekt, 

 zalecenia przeprowadzania okresowego przeglądu, czyszczenia lub wymiany elementów 

instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z  zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 

miesięcy- 1 obiekt, 

 braku przeprowadzania kontroli skuteczności procesów sterylizacji za pomocą testów 

biologicznych Sporal A zgodnie ze stanowiskiem Państwowego Zakładu Higieny- Instytut 

Naukowo-Badawczy w Warszawie z częstotliwością raz w miesiącu- 1obiekt, 

 braku stosowania podczas prania brudnej bielizny- fartuchów ochronnych w warunkach 

domowych środków o działaniu dezynfekcyjnym lub piorąco-dezynfekcyjnym - 2 obiekty, 

 braku prowadzenia rejestru zużycia stosowanych w placówce środków dezynfekcyjnych  

z uwzględnieniem: nazwy płynu, serii i daty ważności, pojemności, przeznaczenia, daty 

rozpoczęcia i daty zakończenia użycia - 4 obiekty, 

 zalecenia przeprowadzania w gabinecie higieny szkolnej zabiegów dezynfekcji sprzętu 

medycznego oraz powierzchni dotykowych (codziennie) i bezdotykowych: podłóg, ścian  

i parapetu (co najmniej raz w tygodniu), 

 poinformowania, iż stosowane środki do dezynfekcji winny być stosowane zgodnie  

z przeznaczeniem i zaleceniami producenta oraz posiadać aktualne terminy ważności - 1 

obiekt. 

 zalecenia, iż przy tworzeniu dokumentów, które mają obowiązywać w podmiocie wskazane 

jest odnotowywanie na nich daty ich opracowania, jakiego podmiotu dotyczą, kogo maja 

obowiązywać, a w przypadku aktualizacji – daty aktualizacji i jakiego punktu procedury 

dotyczą, jak również podpisy pracowników świadczące o zaznajomieniu się  

z obowiązującymi instrukcjami w podmiocie- 3 obiekty. 
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Na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Słupcy wystosował 

zawiadomienia z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1985 r. o PIS zobowiązujące właścicieli 

podmiotów leczniczych do wykonania zaleceń pokontrolnych. 

IV.6. Postępowanie z odpadami medycznymi w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego. 

W roku sprawozdawczym nieprawidłowości z zakresu gospodarki odpadami stwierdzono 

w 4 praktykach zawodowych, tj.:  

 brak kart przekazania odpadów medycznych, brak wyposażenia lodówki w termometr do 

monitorowania temperatury składowanych odpadów oraz brak prowadzenia zapisów  

z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji lodówki po oddaniu odpadów 

medycznych do utylizacji - 1 obiekt, 

 w gabinecie lekarskim sztywny pojemnik do przechowywania odpadów medycznych  

o ostrych końcach nieoznakowany: datą otwarcia pojemnika, kodem gromadzonych 

odpadów oraz siedzibą wytwórcy odpadów - 3 obiekty. 

 

Na stwierdzone nieprawidłowości PPIS wystosował pismo z art. 30 ustawy o PIS  

zobowiązujące właścicieli praktyk zawodowych do prawidłowego postępowania z wytworzonym  

w obiekcie odpadami medycznymi. 

Wszystkie skontrolowane placówki posiadały procedury dotyczące postępowania  

z odpadami medycznymi. W 2 obiektach w ocenianych procedurach dot. odpadów medycznych 

stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. braku podpisu osoby winnej do jej przestrzegania, 

w opracowanej procedurze wykazano zbyt długi czas przechowywania odpadów zakaźnych 

ostrych, tj. igły i strzykawki  

Na powyższe PPIS w Słupcy wystosował pisma z art. 30 ustawy o PIS zobowiązujące 

właściciela obiektu do weryfikacji opracowanej procedury. 
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V. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE ŚRODOWISKA PRACY 

 

V.1. Zatrudnienie w nadzorowanych zakładach 

 

W 2017 r. w ewidencji zakładów pracy objętych nadzorem przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy znajdowało się 211 obiektów, w których 

zatrudnionych jest obecnie 4956 pracowników. Wśród nich przeważają małe zakłady zatrudniające 

do 9 pracowników. 
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Rys. 1 Struktura zatrudnienia w zakładach pracy objętych 

nadzorem PPIS w Słupcydo 9 zatrudnionych od 10 do 49 zatrudnionych

od 50 do 249 zatrudnionych powyżej 250 zatrudnionych

 
 

 

 

W porównaniu z rokiem 2016 wzrosła liczba obiektów objętych nadzorem w zakresie 

higieny pracy oraz liczba zatrudnionych pracowników. Należy zaznaczyć, że od kilku lat 

obserwowany jest cykliczny wzrost i spadek – na przemian – zarówno liczby obiektów jak i liczby 

pracowników objętych nadzorem inspekcji sanitarnej. Związane jest to  

z tworzeniem się nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną  

z zatrudnieniem w branżach przemysłowych/produkcyjnych oraz z ciągłą reorganizacją 

istniejących podmiotów i związaną z tym likwidacją stanowisk pracy spowodowaną ich 

nieopłacalnością (najczęściej z przyczyn ekonomicznych: brak lub znaczny spadek 

zapotrzebowania na wytwarzane produkty lub usługi).  
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V.2. Działalność kontrolna 

 

W 2017 r. pracownicy pionu higieny pracy objęli kontrolą 25 obiektów, w tym  

w szczególności  zakłady stosujące chemikalia w działalności zawodowej, zakłady, w których 

pracownicy narażeni są na przekroczenia normatywów higienicznych, zakłady, w których 

występuje potencjalne narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne oraz rakotwórcze i mutagenne. 

Wykonano 41 kontroli sanitarnych i akcyjnych w zakresie: 

 nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w tym kontrole dotyczące 

warunków stosowania środków ochrony roślin oraz kontrola w ramach projektu REACH-

EN-FORCE-5 w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 

(REACH)) 

 nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie 

prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 

 nadzoru nad produktami biobójczymi (w tym kontrole w związku z obecnością na rynku 

produktów biobójczych niespełniających wymogów przepisów prawa) 

 substancji, mieszanin, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym w środowisku pracy  

 oceny warunków pracy przy rozbiórce elementów zawierających azbest 

 nadzoru nad stanowiskami pracy, na których występują przekroczenia normatywów 

higienicznych (dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy) 

 nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy. 

 

Rys. 2 Zestawienie kontroli według zakresów tematycznych:
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Wykonane kontrole często obejmowały wszystkie w/w zakresy tematyczne w jednym 

obiekcie. Najwięcej kontroli, tak jak w latach ubiegłych, dotyczyło nadzoru nad chemikaliami 

(wliczając nadzór nad produktami biobójczymi oraz prekursorami kategorii 2 i 3).  

W wyniku prowadzonych w/w działań:  

 na terenie powiatu nie stwierdzono obecności podmiotów zajmujących się obrotem i 

produkcją środków zastępczych /tzw. dopalaczy/ 

 w 5 podmiotach stwierdzono obecność w obrocie substancji chemicznych i mieszanin 

substancji chemicznych (w tym produktów biobójczych), dla których karty charakterystyki 

i/lub etykiety opakowań tych produktów chemicznych były nie tylko niezgodne z prawem 

ale wprowadzały w błąd potencjalnego klienta z uwagi na brak spójnych i czytelnych 

informacji na temat zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa stosowania 

 wystosowano pisma do inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na siedzibę 

podmiotu odpowiedzialnego za pierwsze wprowadzanie do obrotu produktów chemicznych 

z nieprawidłowymi kartami charakterystyki i etykietami opakowań chemikaliów. 

 

V.3. Kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się zabezpieczaniem lub usuwaniem 

wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest. 

Firmy mające siedzibę na terenie powiatu, mimo posiadanych odpowiednich 

dokumentów/pozwoleń, podobnie jak w latach ubiegłych nie wykonują prac polegających na 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, nie zajmują się również transportem 

odpadów zawierających azbest. Obecnie w ewidencji obiektów HP PSSE Słupca znajdują się  

3 podmioty gospodarcze, które – zgodnie z informacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego  

w Słupcy – posiadają pozwolenie na gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. 

Wszystkie obiekty wskazane w wyżej powołanej informacji są cyklicznie kontrolowane od 2009 r. 

Podczas tych kontroli właściciele oświadczają, że nie wykonują prac związanych z rozbiórką  

i transportem elementów zawierających azbest mimo posiadanego pozwolenia Starostwa 

Powiatowego w Słupcy i że nie zamierzają tych prac prowadzić, w związku z czym nie są obecnie 

przygotowani do prowadzenia tego typu prac. Zatem – na podstawie posiadanych danych – brak 

narażenia na pyły azbestu wśród pracowników zatrudnionych na terenie powiatu słupeckiego. 

W 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy otrzymywał zgłoszenia  

o zamiarze wykonywania prac polegających na usuwaniu elementów zwierających azbest od firmy 

mającej siedzibę w Łodzi, jednak w zgłoszeniach brak było sprecyzowanego terminu wykonania 

tych prac (podany termin obejmował czas wykonania od rozpoczęcia do zakończenia prac: 2-3 

miesiące, np. od końca lipca do końca października). Zaplanowano 3 wizje w sierpniu 2017 r. ale 

w momencie ich wykonywania nie byli obecni pracownicy zajmujący się tymi pracami. Nie było 



Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna  powiatu słupeckiego za rok 2017 

- 50 - 

 

zatem możliwości wykonania kontroli w zakresie narażenia na pyły azbestu osób zatrudnionych 

przy pracach rozbiórkowych i transportowych elementów zawierających azbest. W związku z tym 

do osób zarządzających firmą wystosowano prośbę, by na zgłoszeniach o zamiarze wykonywania 

prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest bardziej precyzyjnie określać 

termin dokonywania tych prac ale mimo zapewnień firma nie informowała o konkretnym terminie 

wykonania prac związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest.  

Podczas wyżej wspomnianych wizji pouczano właścicieli posesji w temacie zachowania 

bezpieczeństwa podczas demontażu i pakowania wyrobów zawierających azbest oraz 

zanieczyszczonych pyłami azbestu innych przedmiotów, np. odzieży roboczej pracowników, 

wskazywano, by zwrócić szczególną uwagę na postępowanie pracowników firmy uprawnionej 

podczas wykonywania prac przy zdejmowaniu i pakowaniu elementów zawierających azbest 

celem uniknięcia zanieczyszczenia terenu/własnej posesji odpadami azbestu. 

 

 

V.4. Kontrole zakładów produkujących wyroby z tworzyw sztucznych 

W 2017 r. kontynuowano zamierzenie dotyczące oceny warunków pracy i narażenia 

zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłu tworzyw sztucznych. Ogółem 

w roku sprawozdawczym skontrolowano 2 podmioty w tym sektorze gospodarczym. Były to 

zakłady zajmujące się produkcją wyrobów do wiązania, mocowania, ochrony, oznaczania  

i instalacji przewodów i kabli (praca polega na obsłudze linii technologicznych formowania 

wtryskowego, kontroli jakości produktów w zakresie parametrów fizycznych, nawilżaniu 

elementów i pakowaniu oraz na konserwacji/czyszczeniu form wtryskarek). Kontrole miały na 

celu ocenę warunków pracy i narażenia zawodowego pracowników tam zatrudnionych. 

W kontrolowanych zakładach pracownicy eksponowani są przede wszystkim na takie czynniki 

szkodliwe dla zdrowia, jak: hałas, substancje chemiczne zawarte w chemikaliach, drgania 

mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka i o oddziaływaniu miejscowym oraz na 

czynniki uciążliwe (takie jak np.: oświetlenie, wysoka temperatura obrabianego materiału, pole 

elektromagnetyczne, prąd elektryczny, wymuszona pozycja ciała). Według wyników badań 

środowiska pracy wartości stężeń i natężeń wymienionych czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy mieściły się w granicach dopuszczalnych norm higienicznych, z wyjątkiem 

wartości natężeń poziomów hałasu. Wartości dopuszczalnych poziomów dla hałasu zostały 

przekroczone w 1 zakładzie pracy dla 4 pracowników (przekroczenia rzędu 6,8-39 wartości 

najwyższego dopuszczalnego natężenia).  

Inne stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości to: nieprawidłowe oznakowania pojemników 

stosowanych produktów biobójczych. 
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W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli ww. nieprawidłowościami nie wszczęto 

postępowania administracyjnego, natomiast wystosowano pismo przypominające o obowiązkach 

pracodawcy w związku z przekroczeniem normy higienicznej dla hałasu. W przypadku błędów lub 

drobnych braków w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, braku aktualnych kart 

charakterystyki, braku aktualnych instrukcji bhp stosowania chemikaliów w oparciu o aktualne 

karty charakterystyki wydano doraźne zalecenia z wpisem do protokołu kontroli. 

 

Pracodawcy zastosowali się do wskazań i pouczeń ustnych udzielanych w trakcie kontroli, 

 a dotyczących uzupełnienia informacji w instrukcjach bhp związanych ze stosowaniem 

chemikaliów, rodzaju zastosowanych działań profilaktycznych w związku ze stosowaniem 

produktów chemicznych powodujących poważne uszkodzenie oczu, stosowania przez 

pracowników odzieży i obuwia roboczego. 

 

V.5. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne 

W 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wydał 10 decyzji 

dotyczących bezpieczeństwa i warunków higienicznosanitarnych stanowisk pracy oraz 8 decyzji 

płatniczych. 

 

Najczęstszą przyczyną wydawania decyzji administracyjnych był nieodpowiedni stan 

sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń higienicznosanitarnych dla pracowników, 

pomieszczeń pracy i ciągów komunikacyjnych oraz brak wyników pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i brak lub nieprawidłowa (tzn. niespełniająca 

obowiązujących wymogów prawa w zakresie czynników chemicznych i hałasu powyżej progu 

działania) dokumentacja oceny ryzyka zawodowego. Inne stwierdzane podczas kontroli 

uchybienia, których usunięcie egzekwowano decyzją administracyjną, to: brak oznakowania 

pojemników z chemikaliami, brak instrukcji bhp dotyczących prac związanych ze stosowaniem  

i przechowywaniem chemikaliów, brak zapoznania pracowników z instrukcjami bhp dotyczącymi 

stosowania chemikaliów, nieprawidłowe składowanie niebezpiecznych substancji chemicznych  

i ich mieszanin. 

 

W niektórych przypadkach zamiast decyzji administracyjnych wydawano pisma informujące 

oraz pisma z art. 30 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zalecające m.in.: 

 w przypadkach przekroczeń NDN poziomu hałasu: zapewnienie pracownikom ochron 

indywidualnych oraz zastosowanie w miarę posiadanych możliwości środków 

organizacyjnych (np. wyposażenie pracowników w odpowiednie ochrony indywidualne, 
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oznakowanie stref przekroczeń, zmniejszenie czasu ekspozycji na czynnik szkodliwy, 

zapewnienie wzmożonej opieki lekarskiej, dostęp do informacji o wynikach pomiarów  

i o ryzyku zawodowym); 

 weryfikację lub uzupełnienie braków w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego  

(ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne oraz na 

hałas i drgania mechaniczne) oraz procedur/instrukcji przy pracy w ekspozycji na 

szkodliwe czynniki biologiczne i instrukcji stosowania niebezpiecznych chemikaliów; 

 aktualizowanie na bieżąco kart charakterystyki stosowanych lub wprowadzanych do obrotu 

substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zapewnienie odpowiednich zweryfikowanych 

przez producentów kart charakterystyki i etykiet opakowań chemikaliów (klasyfikujących 

chemikalia wg rozporządzenia CLP); 

 dostosowanie magazynu chemikaliów do rodzaju przechowywanych tam substancji 

chemicznych. 

 

.  Pracodawcy w większości realizują terminowo zalecenia pism i obowiązki nałożone decyzją 

oraz wpisane do protokołu kontroli uwagi i wskazówki dotyczące ulepszenia warunków pracy. 

Świadczyć o tym może fakt, iż w roku sprawozdawczym nie wystawiono grzywien w celu 

przymuszenia do wykonania nałożonych decyzją obowiązków. 

 

V.6.  Narażenie na czynniki szkodliwe w środowisku pracy 

 

Na terenie objętym nadzorem PPIS w Słupcy obecnie występują przekroczenia trzech 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w 26 obiektach. Są to przekroczenia 

NDN (najwyższego dopuszczalnego natężenia) poziomu hałasu i poziomu drgań mechanicznych 

oraz NDS ( najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów).  
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Rys. 3 Liczba pracowników pracujących w przekroczeniach norm higienicznych czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 
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Jak widać z wykresu nastąpiło zmniejszenie liczby osób pracujących w warunkach 

narażających na przekroczenia norm higienicznych dla hałasu. Jednocześnie wystąpiło 

przekroczenie normatywów higienicznych dla zapylenia, natomiast dla przekroczeń wartości 

dopuszczalnych drgań mechanicznych liczba osób narażonych utrzymuje się na tym samym 

poziomie i brak obecnie przekroczeń normatywów higienicznych dla substancji chemicznych. 

Przekroczenia obowiązujących normatywów hałasu w zakładach pracy z terenu powiatu 

słupeckiego występują w takich rodzajach branż, jak: produkcja żywności, usługi leśne, obróbka 

drewna i produkcja mebli, produkcja okien z drewna i tworzyw sztucznych, produkcja materiałów 

betonowych i z kamienia (np. nagrobki, pomniki), produkcja wyrobów metalowych; przekroczenia 

obowiązujących normatywów dla drgań mechanicznych występują w branży: budownictwo 

drogowe. W przypadkach przekroczeń obowiązujących normatywów higienicznych dla hałasu 

wydawane są pisma interwencyjne zalecające pracodawcom zastosowanie środków doraźnych 

ograniczających narażenie oraz podjęcie działań zmierzających do obniżenia nadmiernych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Działania zmierzające do 
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ograniczenia narażenia pracowników to m.in.: usprawnienie wentylacji, odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej (ochrony słuchu, ochrony układu oddechowego, rękawice antywibracyjne), 

informacja o zagrożeniu i ryzyku zawodowym, oznakowanie stref zagrożeń, zapewnienie 

odpowiedniej opieki lekarskiej. 

Oceniając warunki higieniczno-zdrowotne stanowisk pracy w 2017 roku i porównując  

z rokiem 2016, należy stwierdzić, że w roku sprawozdawczym odnotowano poprawę warunków 

pracy w zakresie hałasu, co wiąże się ze spadkiem zatrudnienia w zakładzie pracy, gdzie hałas 

utrzymuje się na poziomie przekraczającym normę higieniczną. W przypadku czynników 

chemicznych (czyli pyłów oraz substancji chemicznych) zauważalna jest cykliczność, czyli 

przemienne w ciągu ostatnich lat występowanie przekroczenia dopuszczalnej normy higienicznej  

i jego likwidacja, co uzależnione jest od natężenia prac w danym okresie (w tym prac związanych 

z ilością większą lub mniejszą stosowanych chemikaliów podczas produkcji). 

Zalecenia i wskazówki wydawane podczas kontroli dotyczące poprawy warunków pracy 

zostały przez pracodawców w większości wykonane. Należy przy tym podkreślić, że:  

1) wykonane pomiary środowiska pracy zapewniły pracownikom informację o poziomie 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a pracodawcom umożliwiło  

to zastosowanie odpowiednich działań ograniczających ryzyko (dzięki pomiarom pracownik 

bardziej świadomie stosuje ochrony indywidualne); 2) zapewnienie pracownikom odpowiednich 

ochron indywidualnych przy stosowaniu chemikaliów zmniejszyło ryzyko ujemnego wpływu 

czynnika chemicznego na ich zdrowie; 3) zapewnienie instrukcji bhp dotyczących stosowanych 

chemikaliów oraz prawidłowej i czytelnej dla pracownika dokumentacji ryzyka zawodowego 

zmniejsza wypadkowość poprzez zwiększenie świadomości o możliwym zagrożeniu w miejscu 

pracy (dzięki temu pracownik wie po co stosować ochrony indywidualne); 4) poprawa stanu 

sanitarnego i technicznego pomieszczeń higienicznosanitarnych i produkcyjnych zwiększyła 

komfort i bezpieczeństwo pracy. 

 

 

V.7. Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi w środowisku pracy 

 

Na terenie powiatu słupeckiego obecnie występują następujące czynniki i procesy  

o działaniu rakotwórczym i mutagennym: 

1) WWA podczas naprawy, remontów dróg i produkcji masy bitumicznej, podczas poboru  

i analiz laboratoryjnych prób masy bitumicznej oraz WWA zawarte w sadzach węglowych 

(kominiarze) 
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2) promieniowanie jonizujące (X i gamma) – zakład produkcyjny: stanowiska pracy  

w komórce kontroli jakości przy sprawdzaniu szczelności spawów oraz zakład opieki 

zdrowotnej 

3) prace związane z ekspozycją na pył drewna twardego – stolarstwo 

4) związki chromu (VI), siarczan(VI) kobaltu, fenoloftaleina – kontakt na stanowisku 

laboranta 

5) benzyna zawierająca powyżej 0,1% benzenu – kontakt na stanowisku obsługi dystrybutora 

benzyny w stacjach paliw 

Narażenie określane jest dla pyłów drewna twardego, gdyż wyniki pomiarów stężenia pyłów 

wykazują poziom o krotności wyższej niż 0,1 NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia), 

natomiast dla pozostałych ww. czynników określany jest kontakt pracowników lub nawet 

potencjalna ekspozycja.  

Na podstawie kontroli wykonanych w 2017 r. stwierdzono, że w ekspozycji na czynniki 

rakotwórcze i mutagenne pracowało łącznie 15 osób (przy czym w ewidencji znajdują się 24 

zakłady, gdzie kontakt z czynnikiem rakotwórczym i mutagennym jest możliwy).  

 

W roku sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ani nie wystawiono pism 

interwencyjnych. 

Z wykonanych kontroli wynika, że pracodawcy starają się podnosić stan bezpieczeństwa 

przy pracy z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi poprzez: 

 zapewnianie pracownikom informacji o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych 

występujących w środowisku pracy, 

 stosowanie ochron zbiorowych (wentylacja stanowiskowa w miejscach narażenia na 

czynnik rakotwórczy, dygestorium w laboratoriach) 

 zapewnienie indywidualnych środków ochrony dla pracowników (np. półmaski 

przeciwpyłowe) 

 zapewnienie specjalistycznych badań lekarskich w przypadku narażenia na 

promieniowanie jonizujące 

 wprowadzenie zakazu spożywania posiłków w miejscach kontaktu z czynnikami 

rakotwórczymi lub mutagennymi 

 ograniczenie liczby pracowników w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. 

 

V.8. Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi  

W ewidencji obiektów podlegających nadzorowi PPIS w Słupcy znajduje się obecnie 68 

obiektów, w których występuje potencjalne narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne. Wśród 
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nich są zakłady produkujące żywność, zakłady usług leśnych, zakłady rolnicze, zakłady przemysłu 

drzewnego, zakłady produkujące wyroby skórzane, zakłady gospodarki odpadami (zakłady usług 

komunalnych, firma sprzątająca, oczyszczalnie ścieków), służba zdrowia. W żadnym z tych 

zakładów pracy nie stwierdzono dotąd zagrożenia czynnikami biologicznymi grupy 4 (najbardziej 

niebezpiecznej). Pracodawcy określili przypuszczalne zagrożenie grupą 2 i 3.  

W 2017 r. kontrolą objęto 13 obiektów, w których potencjalny kontakt z czynnikami 

biologicznymi miało 86 pracowników. Często pracownicy eksponowani są jednocześnie na 

czynniki biologiczne dwóch grup zagrożenia: 2 i 3 (przy czym czynniki biologiczne z grupy  

3 są bardziej niebezpieczne od czynników z grupy 2). Jak wynika z poniższego rysunku na grupę  

3 czynników biologicznych eksponowanych jest zdecydowanie mniej pracowników niż na  

grupę 2. 

 

Rys. 4 Występowanie czynników biologicznych w 2017 r. 

według grup zagrożenia

69%
31%

grupa 2 grupa 3

 
 

Wzorem lat poprzednich wystawiano pisma ze wskazówkami o dokonanie weryfikacji bądź 

uzupełnienia dokumentacji ryzyka zawodowego w zakresie zagrożenia czynnikami biologicznymi 

oraz procedur i instrukcji postępowania w razie narażenia na czynniki biologiczne oraz pouczano 

podczas kontroli jak zabezpieczać pracowników przed działaniem szkodliwych dla zdrowia 

czynników biologicznych. Pracodawcy starają się minimalizować narażenie na czynniki 

biologiczne poprzez: 

 wdrażanie procedur i instrukcji oraz planów postępowania na wypadek awarii; 

 systematyczne szkolenia z bhp uwzględniające temat czynników biologicznych  

w środowisku pracy i zapoznawanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego 

uwzględniającą potencjalne narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne; 

 wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie ochronne i robocze oraz 

w środki ochrony indywidualnej takie jak: rękawiczki jednorazowe, rękawice robocze  

i maski przeciwpyłowe w obiektach, gdzie istnieje kontakt z pyłami pochodzenia 
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organicznego (nie jest to jednak odzież i środki ochrony indywidualnej przeznaczone 

specjalnie dla zagrożenia czynnikami biologicznymi); 

 zapewnienie wydzielonych pomieszczeń higienicznosanitarnych dla pracowników oraz 

utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym;  

 zapewnienie środków odkażających do skóry i/lub błon śluzowych; 

 zamieszczanie znaków ostrzegających przed zagrożeniem biologicznym (tam, gdzie 

istnieje taka konieczność). 

 

V.9. Ocena nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami (w tym produkty 

biobójcze, środki zastępcze, prekursory narkotyków kategorii 2 i 3, środki ochrony roślin) 

 

W ewidencji  PPIS w Słupcy znajduje się obecnie 8 podmiotów będących pierwszymi 

wprowadzającymi chemikalia do obrotu (producenci etanolu: gorzelnie, producenci betonu  

i kleju, importer chemikaliów) oraz 32 dystrybutorów chemikaliów. W 2017 r. skontrolowano  

1 podmiot zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych oraz 20 

podmiotów stosujących w działalności zawodowej produkty chemiczne. 

 

Z danych posiadanych przez PPIS w Słupcy wynika, że na terenie powiatu słupeckiego nie 

ma podmiotów odpowiedzialnych za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych, 

istnieją natomiast dystrybutorzy, którzy jako drudzy lub trzeci z kolei wprowadzają do obrotu 

chemikalia, w tym produkty biobójcze. Wśród stosujących chemikalia w działalności zawodowej 

znajdują się podmioty stosujące produkty biobójcze, prekursory i środki ochrony roślin.  

W ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem produktów chemicznych 

wykonano ogółem 28 kontroli. Podczas kontroli szczególny nacisk położony był na prawidłowość 

zastosowanych środków profilaktycznych dla ochrony pracowników przed szkodliwym 

działaniem produktów chemicznych, na warunki przechowywania niebezpiecznych chemikaliów 

oraz prawidłowość klasyfikacji i oznakowywania opakowań z produktami chemicznymi. PPIS  

w Słupcy na bieżąco poucza o zasadach bhp i wymogach przepisów prawnych dotyczących 

substancji chemicznych i ich mieszanin zarówno pisemnie jak i ustnie podczas kontroli. 

W zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin wydano 4 decyzje administracyjne 

zawierające 10 nakazów oraz 4 pism informujące i interwencyjne z art. 30 ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 3 pisma do 44 podmiotów z zapytaniem o niebezpieczne substancje 

chemiczne i w sprawie niedozwolonych w obrocie chemikaliów (w tym produktów biobójczych). 

Na stwierdzone nieprawidłowe karty charakterystyki i nieprawidłowe oznakowanie 

opakowań  substancji chemicznych i ich mieszanin u podmiotów stosujących chemikalia –  

w przypadkach, gdy stosujący nie odpowiadał za sporządzenie karty charakterystyki i za 
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oznakowanie pojemnika z produktem chemicznym – nie wydawano decyzji lecz wysyłano w tej 

sprawie pisma do inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na siedzibę podmiotu 

wprowadzającego do obrotu chemikalia z błędnymi kartami charakterystyk lub błędnymi 

oznakowaniami opakowań. 

Etykieta/oznakowanie opakowania jest pierwszym źródłem informacji o zagrożeniu 

stwarzanym przez produkt chemiczny a karta charakterystyki jest źródłem informacji  

o sposobach bezpiecznego stosowania i przechowywania produktu chemicznego oraz  

o sposobach postępowania w razie wypadku przy pracy z udziałem chemikaliów (udzielanie  

I-pomocy, postępowanie w razie uwolnienia do środowiska, itp.). Zatem etykieta jak i karta 

charakterystyki powinna dostarczać wiarygodnych informacji na temat zagrożeń stwarzanych 

przez produkt chemiczny i powinna być sporządzona w taki sposób, by nie wprowadzać 

użytkownika produktu chemicznego w błąd i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 

 

V.10. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami  

 

PPIS w Słupcy na bieżąco poucza o wymogach przepisów prawnych dotyczących substancji 

chemicznych i ich mieszanin poprzez pisma informujące na temat obowiązków wynikających 

szczególnie z rozporządzeń unijnych REACH i CLP oraz z ustawy o substancjach chemicznych  

i ich mieszaninach. Na podstawie wykonanych kontroli stwierdzono, że podmioty z terenu 

powiatu słupeckiego sukcesywnie wdrażają obowiązki rozporządzenia REACH i rozporządzenia 

CLP zmieniającego sposób klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych i ich mieszanin. 

Ponadto w ramach projektu REACH-EN-FORCE-5 (REF-5) pod patronatem Forum przy 

Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach przeprowadzono rozpoznanie i ocenę realizacji 

w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 

(REACH) dotyczących: spójności rozszerzonej karty charakterystyki z Raportem Bezpieczeństwa 

Chemicznego, przekazywania informacji o bezpiecznym stosowaniu substancji w łańcuchu dostaw 

oraz wdrażania przez pracodawców środków kontroli ryzyka i warunków operacyjnych. Celem 

realizacji projektu kontrolą objęto podmiot stosujący w produkcji niebezpieczną substancję 

chemiczną: bezwodnik kwasu octowego. Stwierdzono, że pracodawca realizuje podstawowe 

wymagania w zakresie udostępniania pracownikom kart charakterystyki wraz ze scenariuszami 

narażenia oraz wdraża systematycznie określone w tych dokumentach wymagania. Wystosowano 

jednocześnie pisemne zalecenia dotyczące bieżącej aktualizacji rozszerzonych kart charakterystyki 

i prawidłowych warunków magazynowania niebezpiecznych substancji chemicznych. 

 

 



Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna  powiatu słupeckiego za rok 2017 

- 59 - 

 

V.11. Nadzór nad środkami zastępczymi 

Na terenie powiatu słupeckiego obecnie brak podmiotów wytwarzających  

i zajmujących się obrotem środkami zastępczymi. 

W roku sprawozdawczym nie otrzymano żadnej informacji z Policji o podejrzeniu lub 

wprowadzaniu do obrotu środków zastępczego lub podejrzanych o to produktów.  

Wobec braku zidentyfikowanych punktów obrotu środkami zastępczymi Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy nie prowadził działań typowo nadzorowych związanych 

z handlem czy produkcją tzw. dopalaczy (brak kontroli a więc brak postępowania 

administracyjnego i egzekucyjnego w obszarze środków zastępczych). 

Prowadzono natomiast postępowanie wyjaśniające w związku z przekazaniem przez 

Komendę Powiatową Policji w Słupcy zabezpieczonych u posiadaczy środków zastępczych 

(zawierających substancję o nazwie AB-Chminaca). Z analizy dokumentacji dotyczącej 

postępowania prowadzonego przez Policję oraz dokonanych ustaleń (w tym także na podstawie 

przesłuchania osoby, u której zatrzymano tzw. dopalacze) wynikało, że ww. środki zastępcze 

zostały wprowadzone do obrotu przez obiekt znajdujący się na terenie powiatu konińskiego.  

W związku z powyższym sprawę przekazano organowi właściwemu ze względu na miejsce 

wprowadzania do obrotu środka zastępczego . 

Działalność profilaktyczna w zakresie środków zastępczych 

Analiza zgłoszonych przypadków zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi mogłaby 

wskazywać, że skala problemu tzw. dopalaczy wśród młodzieży na terenie powiatu nie jest 

wysoka – w roku 2017 SP ZOZ Słupca zgłosił łącznie 9 przypadków zatruć/podejrzeń zatruć 

nieznanymi substancjami (w domyśle tzw. dopalaczami). W stosunku do roku 2016 jest wyraźny 

wzrost zgłaszalności (w roku 2016 SP ZOZ Słupca zgłosił łącznie tylko 3 przypadki). Wszystkie 

przypadki zgłoszone w roku 2017 dotyczyły mężczyzn w przedziale wiekowym: 16-32 lata (w tym 

4 przypadki dotyczyły osób poniżej 18 lat). Osoby zażywające dopalacze nie chcą podawać źródła 

pochodzenia ani nazwy zażytych substancji. 

Zgodnie z otrzymywanymi informacjami SP ZOZ Słupca zgłasza Policji każdy przypadek 

zatrucia nieznanymi substancjami (narkotyki/środki zastępcze). 

Celem zapobiegania zatruciom substancjami psychoaktywnymi Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Słupcy współpracuje z władzami samorządowymi i innymi służbami  

na terenie powiatu. Wyrazem tej współpracy w 2017 r. było prowadzenie wspólnych  

z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji pogadanek i szkoleń dla młodzieży na temat 

szkodliwości środków zastępczych: 

 lipiec i sierpień 2017 r.: 3 pogadanki dla młodzieży – uczestników kolonii i półkolonii  

w ramach akcji „lato” (łącznie w pogadankach uczestniczyło 71 osób); 
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 czerwiec i listopad 2017 r.: szkolenia prowadzone w ramach projektu „Wiem, nie biorę, 

jestem bezpieczny” skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (łącznie 

uczestniczyły 43 osoby). 

Organizatorem pogadanek i szkoleń był pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupcy. PPIS w Słupcy już od 2011 roku 

prowadzi szkolenia, pogadanki, projekcje filmu „Stop dopalaczom” w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla uczniów, ich rodziców i kadry pedagogicznej. 

 

V. 12. Choroby zawodowe 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził w 2017 r. 6 postępowań 

wyjaśniających i wydał 6 decyzji dotyczących spraw chorób zawodowych (4 o stwierdzeniu 

choroby zawodowej i 2 o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej). 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat nie stwierdzono przypadku choroby zakaźnej i inwazyjnej oraz 

chorób zawodowych wywołanych czynnikiem rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 

pracy. Porównując lata 2013-2017 ilość stwierdzanych chorób zawodowych jest na 

porównywalnym poziomie, tylko niewielki wzrost stwierdzonych chorób zawodowych 

zauważalny jest w roku 2014, 2015 i 2017. 

 

W strukturze stwierdzonych chorób zawodowych w 2017 znalazły się następujące jednostki 

chorobowe: 

    alergiczny nieżyt nosa – zawód: bibliotekarz, sprzątaczka (praca w narażeniu na czynniki 

biologiczne) 

    przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, 

trwającym co najmniej 15 lat: niedowład mięśni wewnętrznych krtani  

z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią – zawód: nauczyciel 

(praca w narażeniu na wysiłek głosowy) 

    przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: przewlekłe 

zapalenie nadkłykcia kości ramiennej /prawej/ – zawód: fryzjer (praca w warunkach 

obciążenia układu ruchu) 

  

    obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego 

spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 
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45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 

audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz – zawód: spawacz (praca w narażeniu na hałas). 
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Podsumowanie 

1) Na terenie powiatu słupeckiego, tak jak w latach ubiegłych, istnieje wyraźna przewaga 

małych zakładów zatrudniających do 9 pracowników.  

2) W porównaniu z rokiem 2016, w 2017 r. liczba zakładów pracy utrzymuje się na tym 

samym poziomie, natomiast liczba zatrudnionych i tym samym liczba osób pracujących  

w przekroczeniach obowiązujących normatywów higienicznych nieznacznie zmalała. 

Wzorem lat poprzednich, najwięcej pracowników zatrudnionych jest w narażeniu na 

ponadnormatywny poziom dźwięku. Hałas jest czynnikiem szkodliwym, który jest 

najtrudniejszy do wyeliminowania. Często pracodawcy dysponują jedynie środkami 

doraźnymi minimalizującymi w pewnym stopniu zagrożenie nadmiernym hałasem. Są to 

m.in.: odpowiednie indywidualne ochrony słuchu dla pracowników i system informacyjny 

na temat narażenia (dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, szkolenia bhp) celem 

zapobiegania – w miarę możliwości – uszkodzeniom słuchu i innym pozasłuchowym 

skutkom zdrowotnym dla organizmu. 

3) Ekspozycja pracowników na czynniki rakotwórcze i/lub mutagenne utrzymuje się na 

poziomach nie przekraczających dopuszczalnych normatywów higienicznych. Podobnie 

jak w latach ubiegłych, w 2017 roku nie stwierdzono chorób zawodowych wywołanych 

czynnikiem rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

4) Pracodawcy starają się organizować procesy pracy w sposób pozwalający na 

minimalizowanie zagrożeń szkodliwymi i uciążliwymi warunkami pracy. 

5) Nadzór nad tzw. dopalaczami stanowi jedno z bardziej problemowych zadań inspekcji 

sanitarnej. Funkcjonujący system prawny, mimo wprowadzanych zmian, nie ułatwia pracy 

organom powiatowym Państwowej Inspekcji Sanitarnej bezpośrednio zajmującym się 

zagadnieniem tzw. dopalaczy 

6) Liczba stwierdzanych chorób zawodowych utrzymuje się na porównywalnym poziomie od 

kilku lat, tylko niewielki wzrost stwierdzonych chorób zawodowych zaobserwowano  

w roku 2014, 2015 i 2017.  
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VI. WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH 

OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 
 

VI.1 Informacje wstępne 

W 2017 r. na terenie powiatu słupeckiego nadzorem objęto 88 placówek nauczania  

i wychowania, w tym: żłobki i kluby dziecięce, przedszkola i inne formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, licea dla dorosłych, ogniska pracy 

pozaszkolnej, placówki wsparcia dziennego, pozaszkolne placówki specjalistyczne, ochotnicze 

hufce pracy oraz placówki rekreacyjne (Rys.1) 

 

 

 

 

Rys. 1 Placówki pod nadzorem pionu higieny dzieci i młodzieży na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r.  
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Pion higieny dzieci i młodzieży realizując zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące higieny i stanu 

sanitarnego pomieszczeń oraz sprzętu używanego w placówkach oświatowych i wypoczynku 

skontrolował 71 placówek stałych (80,68 % placówek będących w ewidencji) oraz 12 turnusów  

w czasie trwania wypoczynku (13,63 % turnusów ujętych w elektronicznej bazie wypoczynku 

Ministerstwa Edukacji Narodowej). Siedem placówek stałych weszło w struktury szkół 

podstawowych i zespołów szkolno – przedszkolnych. 

W ramach nadzoru przeprowadzono 116 kontroli placówek nauczania  

i wychowania, oceniając ich stan sanitarny pod względem posiadanej infrastruktury, bieżącej 

czystości i porządku, warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów, dostępność  

do profilaktycznej opieki medycznej, przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin, 

organizacji dożywiania, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji. 

Dokonano również oceny warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach (ergonomia 

stanowisk pracy ucznia, higiena pracy umysłowej, ocena posiadania przez placówki pomiarów 

natężenia oświetlenia sztucznego). 

 

VI.2 Placówki, w których stwierdzono zły stan sanitarno-higieniczny i techniczny.  

Od kilku lat obserwuje się poprawę stanu technicznego obiektów, w których prowadzona 

jest działalność dydaktyczno-wychowawcza. Niewłaściwy stan placówek, który skutkował 

wydaniem decyzji administracyjnych dotyczył: nieodpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego  

i technicznego ścian oraz sufitu w sali zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich. Natomiast nieprawidłowości, 

które skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych dotyczyły:  

 nieprawidłowego sposobu przechowywania poduszek wykorzystywanych do odpoczynku 

dzieci; 

 braku poczucia intymności w sanitariatach dla dzieci;  

 zbyt małych powierzchni sal zajęć w stosunku do liczby dzieci; 

 braku wymiany lub dezynfekcji piasku w piaskownicy oraz zabezpieczenia piaskownicy 

przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi; 

 doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego urządzeń na placu zabaw; 

 prowadzenia dokumentacji kontroli placu zabaw; 

 demontażu starego typu huśtawek; 

 intensywnego, nieprzyjemnego zapachu świadczącego o obecności pleśni w sali  

przeznaczonej na zajęcia dodatkowe; 
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 wspólnego dzielenia szatni przez dziewczyny i chłopców przed  zajęciami wychowania 

fizycznego; 

 potrzeby przeprowadzania kontrolnych badań wody w dystrybutorze wody pitnej; 

 zapewnia osobnego wejścia dla gruby najmłodszych dzieci lub zapewnienia innych godzin 

rozpoczynania zajęć i przerw aby młodsze dzieci nie miały kontaktu ze starszymi dziećmi; 

 zwrócenia szczególnej uwagi na zachowanie czystości sal oddziału ,,0” podczas 

przebywania dzieci starszych w ramach zajęć świetlicowych;  

 

 zwrócenia szczególnej uwagi na wietrzenie sal w czasie przerw między zajęciami oraz  

w razie potrzeby również w czasie zajęć; 

 zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w trakcie trwania zajęć wychowania fizycznego  

(w związku z przeciekiem dachu); 

 zapewnienia prawidłowego natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach szkoły; 

 potrzeby opracowania planu zajęć dydaktyczno – wychowawczego, który zapewnia 

równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

 zapewnienia odpowiedniego oświetlenia naturalnego w sali zajęć. 

    

 

      

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4, 5 Brak kabin ustępowych w sanitariatach dla dzieci przedszkolnych   

 

  

 

Rys. 2 Niewłaściwy stan sanitarno – 

higieniczny i techniczny ścian oraz 

sufitu  

Rys. 3 Niewłaściwy sposób 

przechowywania przyborów do 

higieny jamy osobistej 
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Rys. 6 Przeciek dachu na hali sportowej 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7,8, 9,10 Nieprawidłowy stan sanitarno – higieniczny oraz techniczny urządzeń na placu zabaw oraz 

piaskownicy  

 

VI.3 Warunki do utrzymania higieny osobistej w placówkach nauczania i wychowania 

W 2017 r. 57 placówek zapewniło właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej,  

co stanowi 98,27% skontrolowanych (w 2016 r. 98,46%). Wszystkie placówki zapewniły dostęp 

do bieżącej ciepłej wody. Jedna placówka nie zapewniła środków do utrzymania higieny osobistej 

tj. mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy. Niewłaściwe warunki do utrzymania 

higieny osobistej dotyczyły stanu technicznego oraz niewłaściwego przechowywania środków do 

higieny jamy ustnej.100% skontrolowanych placówek jest podłączone do wodociągu 
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miejskiego/gminnego natomiast 63,38%  placówek podłączone jest do sieci kanalizacyjnej 

centralnej. 

                                                

Rys. 11 Niewłaściwy sposób przechowywania poduszek służących do odpoczynku dzieci  

 

 

 

 

                                                             

Rys. 12,13 Brak środków do utrzymania higieny osobistej  

 

 

 

     

Rys. 14, 15, 16 Warunki do utrzymania higieny jamy ustnej 
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VI.4 Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 

 

W 2017 r. skontrolowano 96,77% placówek znajdujących się w ewidencji. Najwięcej 

placówek (38,70%) posiadało salę zastępczą/rekreacyjną z boiskiem, natomiast 29,03% placówek 

posiada szkolny zespół sportowy, (16,12%) nie posiada własnej infrastruktury do prowadzenia 

zajęć wychowania fizycznego (Rys.17,18,19,20). Niezależnie od posiadanej infrastruktury  

w 6 placówkach zajęcia odbywały się na korytarzach. 

 

 
 

 

 

 

Rys. 18, 19, 20 Warunki do uprawiania sportu i rekreacji 

 

 

 

 

Rys. 17 Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na terenie powiatu słupeckiego.  
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Ponadto w 13 placówkach uczniowie mieli możliwość skorzystania z innych form 

wychowania fizycznego np. z zajęć na basenie, sali gimnastycznej, hali sportowej, boisku 

sportowym. 

Skontrolowane pomieszczenia natryskowni w 44,44% były używane sporadycznie  

po zajęciach wychowania fizycznego, w 44,44% nie używane, w 11,11% używane tylko po 

zajęciach dodatkowych.  

VI.5 Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania 

 
W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego w 2017 r. dokonano oceny dostosowania 

mebli do wzrostu uczniów. Dzieci były mierzone przez pielęgniarkę szkolną bądź nauczycieli za 

pomocą przymiarów wzrostu. Uczniowie znali numery rozmiarów krzeseł / stolików, w których 

powinni siedzieć. Stoliki i krzesła oznaczono kolorystycznie (stelaże w odpowiednich kolorach). 

Meble były w dobrym stanie technicznym, prawidłowo zestawione (Rys. 21,22,23). W roku 2017 

w 1 placówce  wykazano pojedyncze przypadki nieprawidłowego korzystania przez dzieci ze źle 

zestawionych mebli edukacyjnych.  

 

 

                            
 

 

 

                                       

Rys. 21, 22, 23 Warunki pobytu dzieci w placówkach 
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Rys. 24, 25, 26 Warunki pobytu dzieci w placówkach 

 

Podczas bieżącej kontroli placówek oświatowo – wychowawczych ocenie poddano rozkład 

zajęć lekcyjnych. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczy w 86,6% placówek skontrolowanych  

w roku 2017 oraz w 91% placówek skontrolowanych w roku 2016 uwzględniał potrzebę 

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Zajęcia rozpoczynały się 

o stałych porach, różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie była 

większa od 1 godzin, przestrzegano limitu godzin lekcyjnych, zapewniono prawidłowy przerwy 

międzylekcyjne. W 4 placówkach. w których stwierdzono nieprawidłowości w rozkładzie zajęć 

lekcyjnych wydawano stosowne zalecenia w celu poprawy istniejącego stanu. 

 

W 2017 r. dokonano również analizy oświetlenia w placówkach systemu oświaty. 32% 

skontrolowanych placówek posiadało aktualny pomiar natężenia oświetlenia sztucznego. W 71% 

skontrolowanych placówek (44 placówki) istnieje potrzeba przeprowadzenia pomiarów 

wynikających z braku pomiarów lub modernizacji oświetlenia. 
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VI.6. Posiadanie przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze certyfikowanych     

mebli i sprzętu sportowego 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wykazano, iż 64% skontrolowanych  placówek  

(35 placówek) posiada wszystkie meble certyfikowane. Sprzęt sportowy w 100% certyfikowany 

posiadają 38 placówek co stanowi  74% skontrolowanych placówek. Wszystkie meble oraz 

urządzenia i sprzęt sportowy zakupione po 1997 r. w skontrolowanych placówkach posiadają 

certyfikaty. (tab.1) 

 Liczba placówek Meble, 

urządzenia  

i  sprzęt 

sportowy  

zakupiony 

wyłącznie 

przed przed 

1997 r. 

Odsetek mebli, urządzeń i sprzętu 

sportowego zakupionego po 1997 r. 

w 

ewidencji 

skontrolowanych 

do 25 % do 50 % powyżej 

50 % 

100% 

Meble  47 54 0 3 6 10 35 

Sprzęt  

sportowy 
47 51 0 3 3 7 38 

 
Tab. 1. Posiadanie przez szkoły i placówki certyfikatów na meble, urządzenia oraz sprzęt sportowy na terenie 

powiatu słupeckiego w 2017 r. 
 

 

Rys 27. Higiena procesu nauczania na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r. 
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VI.7. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami 

 

Spośród  skontrolowanych szkół 6 placówek (19,35%) posiadało substancje chemiczne  

i ich mieszaniny. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami obejmował m. in. 

sposób przechowywania, właściwe oznakowanie, posiadanie kart charakterystyki i aktualnego 

wykazu substancji chemicznych i ich mieszaniny, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej  

i środki udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.  

                            

                   

Rys. 28, 29, 30  Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami 

 

 

VI.8. Dożywianie dzieci i młodzieży 

 

W 2017 r. w 24 szkołach (80%) zapewniono uczniom możliwość spożywania ciepłego 

posiłku wyłącznie jednodaniowego dla 1797 dzieci oraz w 3 placówkach (10%) organizowano 

śniadania szkolne dla 168 dzieci. Placówki zapewniały posiłki przygotowywane na miejscu (40%)  

lub dostarczane przez firmy cateringowe (40%).  
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W placówkach gdzie było brak warunków do prowadzenia żywienia, podopieczni 

spożywali kanapki przyniesione z domu - sporządzane były jedynie gorące napoje. Łącznie  

24 szkoły zapewniają ciepły napój co stanowi 80% skontrolowanych placówek. 

 

Znacznie zmniejszyła się liczba dzieci i młodzieży korzystających z posiłków 

dofinansowanych z 908 w roku 2016 do 452 w 2017 roku.  

 

 

 

 

 

VI.9. Wypoczynek dzieci i młodzieży 

 

W 2017 roku na terenie powiatu słupeckiego skontrolowano 11 turnusów wypoczynku 

letniego i 1 turnus wypoczynku zimowego zorganizowanego dla 543 uczestników. Wypoczynek 

odbywał się w obiektach całorocznych usług hotelarskich, w obiektach sezonowych oraz  

w miejscu zamieszkania (Rys. 32). Wszyscy organizatorzy wypoczynku zapewnili uczestnikom 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne. Zmniejszyła się liczba zgłoszonych turnusów 

wypoczynku w bazie MEN z 36  (rok 2016) do 24 (rok 2017). 

 

 

 

 

Rys. 31 Prowadzone formy dożywiania na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r. 
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VI.10. Postępowanie administracyjne 

W 2017 r. w zakresie nadzoru sanitarnego i warunków pobytu dzieci  

i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania przeprowadzono 116 kontroli obiektów 

stałych i sezonowych. Zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia w zakresie pionu higieny dzieci  

i młodzieży. Wydano 1 decyzję merytoryczną z terminem wykonania, 4 decyzje płatnicze, 21 

wystąpień pokontrolnych, wyegzekwowano 4 decyzje administracyjne, w tym 3 decyzje z lat 

ubiegłych (Rys. 33). 

Nieprawidłowości, które skutkowały wydaniem decyzji administracyjnych, dotyczyły:  

1. nieodpowiedniego stanu sanitarno – higieniczny sposobu przechowywania  przyborów  

do higieny jamy ustnej (pojemnik plastikowy wykorzystywany do przechowywania 

przyborów do higieny jamy ustnej brudny, kubeczki i szczoteczki przewrócone,  

w nieładzie); 

 

2. braku zapewnienia podstawowych zabezpieczeń higienicznych: brak aktualnej dokumentacji 

potwierdzającej kontrolę zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  

z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki; 

 

Rys. 32 Liczba turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży zgłoszona do bazy MEN na terenie powiatu 

słupeckiego w 2016  i 2017 r. 
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- nieprawidłowego systemu I pomocy dotyczącego braku w placówce instrukcji 

udzielania I pomocy oraz wyposażenie apteczki I pomocy medycznej w środki 

opatrunkowe z niezachowanymi terminami przydatności, 

 

-  brak wentylacji w sali lekcyjnej, 

 

- nieodpowiedniego stanu sanitarno – higienicznego i technicznego ścian oraz sufitu  

w sali zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich (ślad po zacieku, z odpryskami  

i złuszczeniami farby, z widocznymi śladami pleśni oraz zagrzybienia), 

 

- nieodpowiedniego stanu sanitarno - higienicznego sanitariatów dla dzieci (brak 

środków do utrzymania higieny osobistej tj. mydło w płynie, ręczniki papierowe, 

papier toaletowy w 2 sanitariatach przy bloku sportowym oraz brak mydła  

w sanitariacie dla chłopców na piętrze budynku). 

 

Wszystkie placówki u których w roku sprawozdawczym stwierdzono nieprawidłowości, 

poprawiły swój stan w związku z czym realizacja zaleceń pokontrolnych w roku 2017 klasyfikuje 

się na poziomie 100%. Wykonanie obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych oraz 

wystąpień pokontrolnych wypłynęło na poprawę warunków pobytu dzieci i młodzieży  

w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

 

 

 

 

 

Rys. 33 Działalność kontrolno – represyjna w placówkach oświatowych na terenie powiatu słupeckiego  

w 2017 r. 
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Podsumowanie 

1.   Stan sanitarno – higieniczny placówek oświatowo-wychowawczych w porównaniu  

z rokiem 2016 uległ nieznacznej poprawie, co potwierdza ilość wydanych decyzji 

administracyjnych. Zmniejszyła się natomiast liczba placówek zobowiązanych decyzją 

administracyjną. 

2.   Znacznie zwiększyła się liczba placówek w których wydano zalecenia pokontrolne.  

3.   Istnieje potrzeba przeprowadzenia w placówkach oświatowych pomiarów natężenia 

oświetlenia sztucznego wynikająca z braku pomiarów lub modernizacji oświetlenia. 

4.   Wszystkie placówki będące pod nadzorem PPIS przestrzegają zakaz palenia tytoniu.  

W widocznych miejscach zostały umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne 

informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych z uwzględnieniem e-papierosów. 

5.   Głównym problemem przedszkoli są zbyt małe powierzchnie sal zajęć w stosunku do 

liczby uczęszczających dzieci.  

6.   Zwrócono uwagę na brak generalnych remontów placówek oraz modernizacji bloków 

żywieniowych. 

7.   Liczba placówka sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 utrzymuje się na tym samym 

poziomie. 

8.   Docierają liczne sygnały o panującej wszawicy zgłaszane od rodziców dzieci 

uczęszczających do placówek oświatowo – wychowawczych. 

9.   Niewłaściwy mikroklimat w pomieszczeniach dla uczniów jest nadal problemem głównie 

placówek funkcjonujących w budynkach nieprzystosowanych i wybudowanych  

w ubiegłym wieku.   

10. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami nadal jest sprawowana  

w większości placówek w pomieszczeniach pełniących inne funkcje, a udostępnianych 

pielęgniarce i uczniom na określony czas.  

11. Na terenie powiatu słupeckiego w roku 2017 jak również w latach ubiegłych nie 

stwierdzono braku wodociągów oraz występowania ustępów zewnętrznych w placówkach 

nauczania i wychowania.  

12. Zmniejszyła się liczba przedszkoli funkcjonujących samodzielnie (przedszkola zostały 

włączone do struktur Zespołów Szkolno – Przedszkolnych lub Szkół Podstawowych jako 

oddziały przedszkolne). 

13. Systematycznie zmniejsza się liczba placówek posiadających niecertyfikowane meble  

i sprzęt sportowy. 
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VII. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA  

I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU 

 

 Głównym celem działania Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia  

i Przedmiotów Użytku w 2017 r. było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie powiatu. Zadanie  

to realizowano poprzez prowadzenie urzędowych kontroli żywności w zakresie spełnienia 

obowiązujących wymagań sanitarno-zdrowotnych oraz pobieranie próbek środków spożywczych 

do badań laboratoryjnych. Nadzór prowadzono w oparciu o obowiązujące podstawy prawne, 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz analizę zagrożeń w powiecie. 

Prowadzone działania dotyczyły oceny warunków sanitarno-higienicznych i technicznych 

produkcji, sprzedaży i transportu środków spożywczych; kosmetyków oraz materiałów i wyrobów 

do kontaktu z żywnością, oceny jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu 

żywności, materiałów do kontaktu z żywnością krajowych oraz importowanych poprzez ocenę 

wizualną i/lub laboratoryjną próbek żywności pobieranych w ramach urzędowej kontroli 

żywności i monitoringu, monitorowania wycofanej z obrotu żywności, kosmetyków  

i przedmiotów użytku w ramach systemu wczesnego ostrzegania o pojawiających się produktach 

niebezpiecznych na rynku (RASFF, RAPEX), realizacji zamierzeń zaplanowanych 

przedsięwzięciach w oparciu o wytyczne GIS. 

 

W 2017 r. w ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem PPIS w Słupcy znajdowało 

się ogółem 1199 zakładów żywnościowo-żywieniowych. 

 

Tab. 1. Rodzaje zakładów żywnościowo-żywieniowych. 

Rodzaje zakładów 
Rok 

2016 2017 
Zakłady produkcji żywności (piekarnie, 

ciastkarnie, automaty do lodów, przetwórnie 

owocowo-warzywne, wytwórnie naturalnych wód 

źródlanych, wytwórnie makaronów, zakłady 

przemysłu zbożowo-młynarskiego oraz inne 

wytwórnie żywności – produkcja pierwotna) 

432 487 

Zakłady obrotu żywnością (sklepy spożywcze, 

hurtownie, kioski spożywcze, inne obiekty obrotu 

żywnością, oraz obiekty ruchome i tymczasowe ) 
410 387 

Zakłady żywienia zbiorowego typu 

otwartego w tym zakłady małej gastronomii 
102 111 

Zakłady żywienia zbiorowego typu 

zamkniętego (stołówki szkolne, przedszkolne, 

kuchnie w gospodarstwach agroturystycznych, 

catering) 

81 78 

Ogólna liczba zakładów 1025 1063 
Środki transportu żywności  118 132 
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W strukturze nadzorowanych zakładów żywnościowo-żywieniowych na terenie powiatu 

słupeckiego przeważały zakłady produkcji żywności tj. około 45,8% wszystkich obiektów, 

miejsca obrotu żywnością 36,4%, zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego około 10,4%,  

a następnie zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego to około 7,3%. Należy również 

podkreślić, że większość stanowią małe zakłady, które prowadzone są przez jednoosobowe lub 

kilkoosobowe podmioty gospodarcze. 

 

         

         
Rys. 1,2,3,4. Mała gastronomia 

 

         
 

 

 

Rys. 5. Struktura nadzorowanych zakładów żywnościowo-żywieniowych na terenie powiatu słupeckiego 
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Ogółem w 2017 r. przeprowadzono 372 kontrole i rekontrole sanitarne (w tym  

1 kontrola miejsca obrotu kosmetykami). Na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego oceniono 

176 zakładów (co stanowi 58,28% obiektów skontrolowanych). 

W związku z obowiązkiem rejestracji przez zakłady prowadzące działalność w zakresie 

produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich dokonywano wpisów do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów PIS – stan na dzień 31.12.2017 r.  

 dostawy bezpośrednie – 87 podmiotów 

 produkcja pierwotna – 428 podmiotów. 

 Produkcja pierwotna i dostawy bezpośrednie – 4 podmioty 

 Rolniczy Handel Detaliczny – 1 podmiot 

 

W miesiącach letniego wypoczynku prowadzono kontrole punktów gastronomicznych, 

obiektów ruchomych, tymczasowych, działających sezonowo. Ogółem przeprowadzono  

40 kontroli weekendowych, podczas których nałożono 8 mandatów karnych  na kwotę  

1 300,00 zł. 

 

       

Rys. 6,7,8. Kontrole weekendowe mała gastronomia – nieprawidlowe przechowywanie, brak czystości  

i porządku. 

 

 

Na podstawie art. 6 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) wydawano opinie celem przedłożenia jej w ARMiR przez zakłady 

ubiegające się o dofinansowanie do celów inwestycyjnych. 
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W 2017 r. zarejestrowano 24 interwencje konsumenckie z czego rozpatrzono  

23 w 4 przypadkach interwencje potwierdziły się. W większości zgłaszane interwencje  

to interwencje anonimowe, które najczęściej dotyczyły:  

 niewłaściwej jakości zdrowotnej artykułów spożywczych wprowadzanych do obrotu,  

 warunków przechowywania artykułów spożywczych, 

 braku czystości i porządku w obiekcie, 

 niewłaściwej higieny sprzedaży środków spożywczych, w szczególności nieprawidłowej 

odzieży ochronnej personelu, 

 obecności szkodników w zakładach żywienia zbiorowego otwartego, 

 nieprawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. 

W uzasadnionych przypadkach nakładano mandaty karne za stwierdzone nieprawidłowości.  

 

 
Rys. 9. Sala (winiarnia) w restauracji 

 

Nadzorem objęto zakłady produkujące żywność, zakłady żywienia zbiorowego otwarte 

(restauracje, małe gastronomie), zakłady żywienia zbiorowego zamknięte (stołówki szkolne, 

przedszkolne, pracownicze, stołówki na koloniach i półkoloniach, obozach, zimowiskach) oraz 

sklepy spożywcze, środki transportu żywności. Sporządzono protokołów z kontroli sanitarnych 

333 (w tym 1 protokół miejsc obrotu kosmetykami) oraz 18 protokołów kontroli sprawdzającej.  

 

Spośród 302 obiektów skontrolowanych w zakładach obrotu/produkcji żywności 

uchybienia sanitarne stwierdzono w 42 obiektach (13,9%).  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych PPIS wydał ogółem 294 decyzji,  

w tym: 

 242 decyzji merytorycznych: 73 decyzji zatwierdzających zakłady podlegające urzędowej 

kontroli organów PIS, 13 decyzje nakazujące w oznaczonym terminie usunięcie 

stwierdzonych uchybień, 135 decyzje wykreślenia z rejestru, 3 decyzje stwierdzające 

wygaśnięcie decyzji administracyjnych, 5 decyzje umarzające wszczęte postępowanie 
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administracyjne, 1 decyzję nakazującą zawieszenie prowadzenia działalności, 1 decyzja 

odmawiająca zatwierdzenia i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów PIS, 11 decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje zatwierdzające; 

 52 decyzji płatniczych: 36 decyzji o pobraniu opłaty za kontrole kwestionowane, 10 

decyzje o pobraniu opłaty po kontroli sprawdzającej, 4 decyzje o pobraniu równocześnie 

opłaty za kontrole kwestionowane i pobraniu opłaty po kontroli sprawdzającej, 1 decyzja  

o pobraniu opłaty za przeprowadzoną kontrolę graniczną, 1 decyzję o pobraniu opłaty  

za czynności związane z urzędowym pobraniem prób w ramach działań Systemu RASFF. 

 

Rys. 10. Podstawowe wskaźniki działalności nadzorowej w latach 2015-2017 

 

    

 

 

VII.1. Stan sanitarny obiektów 

 

Stan sanitarny obiektów wyrażony odsetkiem zakładów, które ocenione zostały na podstawie 

arkusza oceny stanu sanitarnego jako „niezgodne” w latach 2016-2017 wyraża tabela nr 2 

 

Tab. 2. Odsetek obiektów o złym stanie sanitarnym 

 

Lata Odsetek obiektów o złym stanie sanitarnym 

2016 1,88 

2017 1,7 

 

Jako „niezgodne” na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego oceniono  

 następujące rodzaje obiektów: 

Sklepy spożywcze  – 1  

W obiekcie stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitu w magazynie (na suficie 

odpryski farby; na ścianach pęknięcia, odpryski farby oraz zacieki. Nad drzwiami prowadzącymi 

do wyjścia na salę sprzedaży ubytki tynku i odpryski farby. Przy punktach wodnych na ścianie 
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ubytki płytek); brak zapisów wynikających z procedur dobrej praktyki higieny oraz zasad systemu 

HACCP – brak bieżących zapisów w rejestrach w zakresie mycia i dezynfekcji (mycie chłodni od 

ciasta, mycie urządzeń sanitarnych, mycie regałów itp.) brak zapisów w zakresie monitorowania 

temperatury w urządzeniach chłodniczych; brak prawidłowego przechowywania artykułów 

spożywczych, które wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych; brudne urządzenia 

chłodnicze (4 zamrażarki) znajdujące się na sali sprzedaży. 

 

Zakłady żywienia zbiorowego otwartego  – 1 

W obiekcie stwierdzono brak czystości i porządku na terenie zakładu; brak prawidłowego 

przechowywania artykułów spożywczych, które wymagają przechowywania w warunkach 

chłodniczych oraz brak segregacji w urządzeniach chłodniczych; nieprawidłowy sposób 

rozmrażania artykułów spożywczych, nie przedstawiono do wglądu dokumentacji opracowanej 

zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu 

HACCP wraz z zapisami; brak prawidłowej odzieży ochronnej personelu obecnego przy kontroli 

(brak nakrycia głowy); brak orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych  

o braku przeciwwskazań do pracy w kontakcie z żywnością pracowników przebywających  

w dniu kontroli na terenie zakładu. 

 

Ponadto wystosowano 1 wniosek o nałożenie kary pieniężnej do PWIS w związku  

z prowadzeniem działalności w zakresie niezgodnym z decyzją Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Słupcy, tj.: przygotowywania i wydawania dań gastronomicznych 

produkowanych na bazie surowców wymagających obróbki wstępnej, przygotowywaniu ciasta do 

wypieku pizzy, muffinek marchewkowych z dodatkiem jaj, marchwi, pieczarek oraz podawaniu 

pizzy w naczyniach wielokrotnego użytku. Przeprowadzona kontrola interwencyjna w zakładzie 

żywienia zbiorowego otwartego, wykazała: jak wynika z pozyskanej w trakcie kontroli oferty 

potraw serwowanych w zakładzie, wykorzystywanie do produkcji potraw jaj świeżych nie 

poddawanych procesom dezynfekcji, warzyw okopowych (marchewka) oraz surowych pieczarek 

wymagających obróbki wstępnej.  

Przedmiotowy zakład nie spełniał wymagań prawa żywnościowego do przygotowywania 

potraw na bazie surowców wymagających obróbki wstępnej z powodu: braku warunków do mycia 

i dezynfekcji jaj tj.: funkcjonalnie usytuowanego stanowiska do mycia i dezynfekcji jaj 

wyposażonego w zlew z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz urządzenia do ich dezynfekcji, braku 

warunków do wstępnej obróbki warzyw tj.: stanowiska do czyszczenia, obierania i mycia warzyw 

usytuowanego w miejscu, w którym nie są przygotowywane i wydawane gotowe potrawy. 
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Obiekty ruchome i tymczasowe – jeden obiekt  uznano jako niezgodny, co również 

skutkowało skierowaniem wniosku o nałożenie kary pieniężnej do PWIS. 

 

W ww. obiekcie stwierdzono prowadzenie działalności niezgodnie z wydaną przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy decyzją zatwierdzającą zakład 

Podmiot nie złożył wniosku informującego o zmianach w zakresie prowadzonej działalności.  

W obiekcie następowało krzyżowanie się dróg czystych i brudnych, wszystkie czynności  

w całym procesie technologicznym odbywały się w jednym pomieszczeniu (obróbka wstępna 

warzyw, przygotowywanie świeżych jaj do produkcji, obróbka wstępna mięsa i ryb, mycie naczyń 

stołowych). Stwierdzono miedzy innymi brak warunków do mycia i dezynfekcji jaj, tj.: 

funkcjonalnie usytuowanego stanowiska do mycia i dezynfekcji jaj wyposażonego w zlew  

z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz urządzenia do ich dezynfekcji; brak warunków do wstępnej 

obróbki warzyw tj.: stanowiska do czyszczenia, obierania i mycia warzyw usytuowanego  

w miejscu, w którym nie są przygotowywane i wydawane gotowe potrawy;  

 

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności. Za stwierdzone 

uchybienia sanitarne nałożono: 29 mandatów karnych na kwotę 5100,00 zł. – średnia kwota 

mandatu wynosiła 175,86 zł.  

 

Ponadto skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. Podstawą skierowania 

wniosku była odmowa przyjęcia mandatu za nieprawidłowości stwierdzone podczas 

przeprowadzania czynności kontrolnych w sklepie spożywczym dotyczących niezapewnienia 

pracownikom obsługującym klientów sklepu odzieży ochronnej oraz  należytego stanu sanitarnego 

pomieszczeń sklepu, brak zapewnienia właściwych warunków sanitarno - higienicznych  

w pomieszczeniu magazynowo socjalnym Sąd Rejonowy w Słupcy uznał obwinionego  winnego 

popełnionego zarzucanego mu czynu, tj. wykroczenia z art. 111 § 1 pkt 1 k.w. 

 

Czynności kontrolne przeprowadzane w zakładach produkcji środków spożywczych lub 

obrotu środami spożywczymi wykazywały szereg nieprawidłowości, które potwierdzały, iż stan 

sanitarny tych obiektów był niewłaściwy.  

Nieprawidłowości stwierdzano w następujących grupach obiektów: 
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Tab. 3. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku w 2017 r. 

 

MZ-

48 
Rodzaj obiektów 

ilość obiektów, 

w których 

stwierdzano 

nieprawidłowości 

% obiektów,  

w których 

stwierdzano 

nieprawidłowośc

i w stosunku do 

ilości obiektów 

skontrolowanych 

04 Piekarnie 1 100,00 

22 Sklepy spożywcze 13 12,2 

25 Obiekty ruchome i tymczasowe 2 14,3 

26 Środki transportu 1 6,7 

27 Inne obiekty obrotu żywnością 1 5,3 

28 Zakłady żywienia zbiorowego otwarte 5 6,5 

RAZEM 23 7,6 

 

Najczęściej stwierdzane uchybienia w najbardziej znaczących grupach obiektów 

 

Sklepy spożywcze 

 

 

W 2017 r. w ewidencji znajdowało się 200 sklepów spożywczych, z których 

skontrolowano 107, a ocenę sanitarną przeprowadzono w 77 zakładach. Ogółem przeprowadzono 

150 kontroli sanitarnych i wydano 13 decyzji administracyjnych.  

Grupa sklepów spożywczych to najliczniejsza grupa zakładów, najbardziej zróżnicowana 

pod względem wyposażenia, wielkości, warunków sanitarno-technicznych, asortymentu 

wprowadzanych do obrotu artykułów. W trakcie kontroli w/w obiektów szczególną uwagę 

zwracano na:  

 stan sanitarno-techniczny i porządkowy (otoczenia zakładu, pomieszczeń sali sprzedaży, 

magazynowych i socjalnych, maszyn, urządzeń, środków transportu), 

 pochodzenie środków spożywczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostawców 

mięsa i jaj, 

 warunki przechowywania (surowców, półproduktów, innych składników żywności), 

 prawidłowość i skuteczność przeprowadzanych procesów mycia i dezynfekcji maszyn, 

urządzeń, sprzętu, 

 etykiety i sposoby znakowania, 

 warunki magazynowania i ekspedycji produktów gotowych, 

 stan higieny i zdrowotności pracowników biorących udział w obrocie żywnością, 

 prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczących stosowania systemów kontroli 

wewnętrznej, w tym systemu HACCP oraz realizacji zasad GHP, 

 sposób postępowania z odpadami pochodzenia zwierzęcego kat. 3 – produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, 

 terminy przydatności do spożycia. 
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Kontrole w sklepach prowadzono również w związku z otrzymywanymi powiadomieniami 

w ramach systemu RASFF.  

 

W obiektach, w których prowadzona jest na wydzielonych stanowiskach sprzedaż 

kosmetyków sprawdzano zgodność ich oznakowania z obowiązującymi przepisami.  

Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości stwierdzanych podczas przeprowadzania czynności 

kontrolnych należą: 

 przechowywanie środków spożywczych niezgodnie z zaleceniami producenta, 

 artykuły spożywcze niewłaściwej jakości zdrowotnej (po terminie przydatności do 

spożycia), 

 artykuły spożywcze nieopakowane oferowane do sprzedaży bez prawidłowego 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, 

 brak należytej czystości w pomieszczeniach sklepu, 

 brak prawidłowej odzieży ochronnej,  

 zły stan sanitarno-higieniczny obiektu (brudne ściany, sufity, podłogi), 

 zły stan sanitarno-techniczny sprzętu pozostającego w kontakcie z żywnością, 

 brak prowadzonej dokumentacji wynikającej z zapisów systemem HACCP oraz instrukcji 

GHP. 

 

Za stwierdzone uchybienia sanitarne nałożono 14 mandatów karnych na kwotę 2300,00 zł.  

Do badań laboratoryjnych pobrano 140 próbek, z których 2 były kwestionowane. 

 

Zakłady żywienia zbiorowego otwarte 

 

W ewidencji znajdowało się 111 obiektów, skontrolowano 77, a ocenę sanitarną 

przeprowadzono w 47 zakładach.  

Główne nieprawidłowości: 

 zniszczony i brudny sprzęt pozostający w kontakcie z żywnością, 

 brak należytej czystości w pomieszczeniach, 

 artykuły spożywcze niewłaściwej jakości zdrowotnej (po terminie przydatności do 

spożycia), 

 brak prawidłowej odzieży ochronnej,  

 zły stan sanitarno-higieniczny obiektu (brudne ściany, sufity). 
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Przeprowadzono 91 kontroli sanitarnych, wydano 5 decyzji administracyjnych.   

Za stwierdzone uchybienia sanitarne nałożono 11 mandatów karnych na kwotę 1800,00 zł. 

 

Piekarnie 

 

W ewidencji znajdowało się 6 obiektów, skontrolowano 1 gdzie przeprowadzono ocenę 

sanitarną. 

 

Stwierdzane nieprawidłowości: 

 w pomieszczeniu hali produkcyjnej i magazynu pomocniczego, magazynu mąki ślady pleśni 

na ścianach i suficie, 

 brak prowadzenia dokumentacji wynikających z systemu HACCP. 

 

 

                 

                                                   Rys. 11,12. Piekarnia - sufit 

 

 

Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne wydano 1 decyzję administracyjną. Za stwierdzone 

uchybienia sanitarne nałożono 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł. 

 

Stan sanitarny środków transportu żywności 

W 2017 r. skontrolowano 15 środków transportu żywności. Większość obiektów obrotu 

żywnością dysponuje prawidłowymi środkami transportu, dobrymi technicznie i przeznaczonymi 

wyłącznie do przewozu artykułów spożywczych. Niektóre zakłady korzystają z usług 

specjalistycznych firm transportowych. 

 

VII.2. Jakość zdrowotna krajowych środków spożywczych 

 

 W roku 2017 w ramach kontroli urzędowej, kontroli urzędowej wspólnie  

z monitoringiem i monitoringu pobrano 145 próbek środków spożywczych, które przekazano do 

badań w PSSE Konin i WSSE Poznań. 

- do PSSE Konin przekazano – 100 próbek (w ramach kontroli urzędowej 65 próbek,  

w ramach kontroli urzędowej wspólnie z monitoringiem 35 próbek),  
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- do WSSE Poznań przekazano – 45 (3 próbek w ramach monitoringu, 14 próbek  

w ramach kontroli urzędowej wspólnie z monitoringiem, 26 próbek w ramach kontroli 

urzędowej)  

w tym 3 próbki kosmetyków oraz 2 próbki przedmiotów użytku. 

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymanych sprawozdań z badań w roku 2017  

2 próbki środka spożywczego uznano jako kwestionowane. 

 

VII.2.1. RASFF - Europejski System Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach  

Niebezpiecznych 

 

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych  

i Środkach Żywienia Zwierząt został stworzony po to, aby sprawnie informować  

o bezpośrednich i pośrednich zagrożeniach zdrowia ludzkiego mających swoje źródło  

w środkach spożywczych lub środkach żywienia zwierząt. System RASFF obejmuje kraje Unii 

Europejskiej i 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Produkty pochodzące  

z krajów Unii Europejskiej lub z krajów trzecich, w których stwierdzono źródło potencjalnego 

zagrożenia zdrowia lub życia konsumentów (zanieczyszczenia chemiczne, mikrobiologiczne), są 

zgłaszane przez lokalne instytucje kontrolujące do Krajowego Punktu Kontaktowego systemu 

RASFF. 

W wyniku otrzymywanych powiadomień RASFF podejmowano stosowne działania 

związane z monitorowaniem wycofania wadliwego artykułu. W wyniku przeprowadzonych 

czynności kontrolnych w obiektach wymienionych w listach dystrybucyjnych załączonych do w/w 

powiadomień nie stwierdzono w/w produktów, które były wcześniej wycofywane przez 

właścicieli sieci handlowych. 

Analizując powyższe należy stwierdzić, że działania związane z wycofywaniem wadliwych 

artykułów odbywało się w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi procedurami systemu 

RASFF. 

W roku 2017 roku jedna próbka środka spożywczego została umieszczona w systemie 

RASFF. Produkt nie spełniał wymagań ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.). Przeprowadzone postępowanie 

wyjaśniające przez producenta środka spożywczego oraz przedstawicieli PPIS nie potwierdziło 

kwestionowania danej próby przez co wycofanie środka spożywczego stało się bezprzedmiotowe. 
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VII.2.2. RAPEX - Europejski System Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach 

Niebezpiecznych 

 

Nadzorem sanitarnym objęto  sklepy, które oprócz obrotu środkami spożywczymi oferują 

do sprzedaży kosmetyki, gdzie zwracano uwagę przede wszystkim na oznakowanie opakowań 

jednostkowych kosmetyków oraz możliwość występowania w obrocie niedozwolonych 

kosmetyków zgłoszonych w systemie RAPEX (Europejski System Szybkiej Wymiany Informacji 

o Produktach Niebezpiecznych).  

W 2017 r. nie wpłynęły notyfikacje dotyczących obecności w obrocie kosmetyków, które 

mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.  

W trakcie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki kosmetyków – które po 

zbadaniu nie były kwestionowane.  

 

VII.3. Ocena sposobu żywienia 

 

 W roku 2017 oceniono 18 jadłospisów dekadowych opracowanych na 10 dni w tym 8  

w  stołówkach szkolnych oraz 9 w stołówkach przedszkolnych i 1 na koloniach.  

Do 8 ocenianych jadłospisów szkolnych wydano zalecenia dotyczące uwzględniania ryby 

przynajmniej raz w tygodniu, co najmniej porcji produktów zbożowych, podawania do każdego 

obiadu  warzyw i owoców, urozmaicania  obiadów kaszami, ryżem, nasionami roślin 

strączkowych, jajami. 

Do 8 ocenianych jadłospisów przedszkolnych wydano zalecenia dotyczące ograniczenia 

potraw smażonych, serwowania ryby przynajmniej raz w tygodniu, planowania co najmniej dwóch 

porcji mleka lub produktów mlecznych oraz dodawania do każdego posiłku  owoców lub warzyw. 
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Podsumowanie 

 

- W roku 2017 przeprowadzono 372 kontrole sanitarne oraz 176 ocen stanu sanitarnego. 

W celu poprawy stanu sanitarno-higienicznego wydano 13 decyzji administracyjnych. 

W wyniku zaniedbań higieniczno-sanitarnych nałożono 29 mandatów karnych na 

łączną kwotę 5 100,00 zł.  

- Dokonywano oceny stanu sanitarno-higienicznego bloków żywienia na półkoloniach 

zimowych i letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży. Stołówki przy placówkach 

wypoczynku zimowego i letniego zostały prawidłowo przygotowane. 

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w 2017 r. był kontynuowany wzmożony 

nadzór nad prawidłowym stosowaniem zasad GMP/GHP oraz systemu HACCP  

w obiektach żywnościowo-żywieniowych na terenie powiatu słupeckiego. 

- W trakcie kontroli sanitarnych sprawdzano produkty zgłaszane do systemów RASFF  

i RAPEX. Realizowano polecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wynikające  

z przesyłanych pism.  

- W zakresie oceny jakości żywienia w 2017 r. dokonano analizy 18 jadłospisów 

dekadowych w 18 obiektach. Większość jadłospisów była zgodna z zasadami 

racjonalnego żywienia, w stosunku do 16 jadłospisów wydano zalecenia.  
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ  

 I PROMOCJI ZDROWIA 

VIII.1. Informacje wstępne 

Działania podejmowane w 2017 r. na rzecz umacniania zdrowia skierowane były do 

społeczności lokalnej i wynikały z kierunków określonych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego, założeń Narodowego Programu Zdrowia oraz z potrzeb zdrowotnych społeczeństwa  

i sytuacji epidemiologicznej powiatu.  

Do zadań pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należało: 

 inicjowane i wytyczanie kierunków działań zmierzających do poznania przez społeczeństwo 

czynników szkodliwych dla zdrowia i metod zapobiegania chorobom, kształtowanie 

właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych oraz pobudzanie aktywności społecznej  

do działań na rzecz zdrowia poprzez:  

- dobór tematyki oddziaływań oświatowo – zdrowotnych w oparciu o zalecenia GIS  

i zadania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia;  

- przygotowanie, wdrażanie i promowanie programów edukacyjnych ogólnopolskich  

i wojewódzkich;  

- poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań (współpraca z instytucjami, organizacjami, 

mass-mediami),  

 udzielanie merytorycznej i metodycznej pomocy placówkom promującym zdrowie,  

 dokonywanie oceny działalności oświaty zdrowotnej (wizytacje, ankiety ),  

 działalność szkoleniowa,  

 konsultacje i instruktaże merytoryczne. 

 

VIII.2. Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych 

2.1. PROFILAKTYKA HIV I AIDS 

Działalność informacyjno-edukacyjna prowadzona w środowisku 

młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla ogółu 

społeczeństwa w celu zapobiegania nowym zakażeniom HIV, wynikała  

z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021,  

w ramach którego realizowano różnorodne działania: 

1. Kampania multimedialna 2016/2017 prowadzona przy współpracy             

z Krajowym Centrum ds. AIDS, która zachęcała do poznania swojego statusu 

serologicznego oraz upowszechniała informacje na temat HIV i AIDS 

i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. 
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2. Projekt edukacja rówieśnicza „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV”, którego 

celem było podniesienie wiedzy nt HIV i AIDS wśród młodzieży szkolnej oraz zachęcenie jej do 

przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej edukacji rówieśniczej. W 3 szkoleniach uczestniczyła 

młodzież  kl. I z 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego (23 osoby). Analiza ankiet 

wstępnych i końcowych przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia potwierdziła w sposób 

jednoznaczny wzrost wiedzy na temat HIV i AIDS. 

   

Rys. 1. Szkolenia „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV” 

33..  Konkurs „Nie daj szansy AIDS” na film skierowany do młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez młodzież filmu pt. 

„Krótki historia o HIV”. Na etap powiatowy wpłynęła praca z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Film reprezentował powiat na etapie wojewódzkim. 

  

Rys. 2. Laureaci konkursu na film „Krótka historia o HIV” z ZSP w Zagórowie 

4. XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS  w Starostwie Powiatowym, w której 

udział wzięło 28 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych(309 uczniów) z 9 oddz. 

gimnazjalnych i 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego. Wyłoniono 6 laureatów                       

w kategorii gimnazjalnej i 3 w kategorii ponadgimnazjalnej.    

       

Rys. 3. Uczestnicy i laureaci XVII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS 
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5. Obchody Światowego Dnia AIDS zorganizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy 

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Słupeckiego. Obchody, mające na celu zwrócenie 

uwagi społeczeństwa na ciągle aktualny problem zdrowotny jakim jest HIV i AIDS.  

W programie obchodów: wykład Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. 

profilaktyki HIV i AIDS; podsumowanie rocznej działalności PSSE w Słupcy w zakresie 

zapobiegania HIV i AIDS; wręczenie dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom konkursu na 

film i olimpiady oraz dyplomów i upominków szkolnym koordynatorom działań z zakresu 

profilaktyki HIV i AIDS; część artystyczna - „Dialog międzypokoleniowy – mam czas 

rozmawiać” w wykonaniu uczniów ZSE w Słupcy. Wszyscy uczestnicy Obchodów Światowego 

Dnia AIDS przypięli czerwone wstążeczki na znak solidarności z ludźmi zakażonymi HIV  

i chorymi na AIDS. 

   

Rys. 4. Obchody Światowego Dnia AIDS w ZSE w Słupcy 

6. Akcja „Bezpieczne Walentynki” pod hasłem „Coś was łączy? Zrób test na HIV”. W ramach 

akcji zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne i quiz wiedzy dla młodzieży w Liceum 

Ogólnokształcącym w Słupcy(ok. 33 osoby) oraz punkt informacyjno – edukacyjny na holu 

szkoły(ok. 100 osób). 

    

Rys. 5. Bezpieczne Walentynki w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy 

7. Krzyżówka z hasłem „Bezpieczne Walentynki” dla czytelników lokalnej prasy – nagrodzono 3 

osoby z powiatu słupeckiego. 

   

Rys. 6. Krzyżówka Walentynkowa dla czytelników lokalnej prasy 
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8. Pogadanka nt profilaktyki HIV i AIDS dla zaproszonych uczniów z Gimnazjum i Szkoły 

Ponadgimnazjalnej w Strzałkowie i gości na spektakl teatralny „Dokąd zmierzasz” 

przygotowany przez Uniwersytet III Wieku w Strzałkowie. 

                                                                                                           

Rys. 7. Pogadanka nt profilaktyki HIV i AIDS w GOK w Strzałkowie 

VIII.2.2. PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ!” – XI EDYCJA  

 Ogólnopolski program edukacyjny współorganizowany przez Główny 

Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności 

Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej 

diety, aktywności fizycznej i zdrowia. „Trzymaj Formę to inicjatywa 

propagująca zdrowy styl życia propagująca zbilansowane odżywianie połączone                 

z regularną aktywnością fizyczną. W roku szkolnym 2016/17 działaniami programowymi zostało 

objętych 2444 uczniów w tym: 1077 uczniów V i VI  klas 22 szkół podstawowych oraz 1367 

uczniów I-III klas 14 gimnazjów.  

W ramach realizacji programu „Trzymaj Formę!” pion OZ i PZ zorganizował: 3 narady dla 36 

szkolnych koordynatorów; jedno szkolenie dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu           

(3 osoby) przystępujących po raz pierwszy do programu; prelekcję dla ok. 35 uczniów szkoły 

podstawowej nr 3 nt. racjonalnego odżywiania; III Wiosenny Marsz Nordic Walking we 

współpracy z Gimnazjum w Słupcy(główny organizator), MOSiR-em, Stowarzyszeniem  

„Z wiatrem i pod wiatr” i Urzędem Miasta w Słupcy( ok. 60 osób w tym: uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjum, rodzice, społeczność lokalna oraz organizatorzy  

i współorganizatorzy marszu).  

   

Rys 8. III Wiosenny Marsz Nordic Walking w Słupcy     

Rozpropagowanie VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Cele Konkursu wynikały z założeń 
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programowych i związane były z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną. Organizacja                    

3 stoisk promocji zdrowia na Festynie Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Ostrowitem, na III 

Majówkowym Pikniku Rodzinnym w Lądku i na II Festiwalu Życia w Powidzu, na których 

promowano aktywność fizyczną poprzez udział dzieci i rodziców w konkurencjach sportowych 

oraz konkursach wiedzy o zdrowiu; prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do 14 

gimnazjów  i 22 szkół podstawowych. 

   

                  Rys. 9. Stoiska promocji zdrowia w Lądku, Ostrowitem i Powidzu 

 

VIII.2.3.PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH 

ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH 

 Projekt KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych” w ramach Szwajcarsko – Polskiego 

Programu Współpracy ma na celu ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. Jednym            

z komponentów Projektu jest program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” mający na 

celu edukację młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie skutków zdrowotnych  

i społecznych używania substancji psychoaktywnych. W IV edycji programu – dzięki 

zaangażowaniu szkolnych koordynatorów programu – uczestniczyło 269 uczniów  z 5 szkół 

ponadgimnazjalnych w 8 typach szkół. Zorganizowano naradę dla szkolnych koordynatorów 

programu i przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną dla młodzieży. 

   

Rys. 10. Narada dla szkolnych koordynatorów programu oraz akcja informacyjno-edukacyjna w ZSE w Słupcy 

 

W ramach projektu KIK/68 kontynuowano również ogólnopolską kampanię społeczną 

pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, której celem było zwiększenie wiedzy na temat 
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skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich 

stosowania. W ramach działań kampanijnych związanych z Projektem zorganizowano 4 punkty 

informacyjno-edukacyjne: na Festynie Rodzinnym w Ostrowitem, III Majówkowym Pikniku 

Rodzinnym w Lądku, na II Festiwalu Życia w Powidzu oraz w Galerii Słupeckiej. 

Zainteresowanym osobom przekazywane były treści edukacyjne w zakresie profilaktyki palenia 

tytoniu, spożywania alkoholu i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, 

przeprowadzone zostały także pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, 

pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. 

                                                                              

Rys. 11. Punkt informacyjno-edukacyjne w Galerii Słupeckiej  

W ramach realizacji projektu KIK/68 ogłoszona została Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. 

Rzeczywistość. Celem projektu było uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających                          

z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków 

korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia. W ramach 

kampanii powstało 10 spotów video, w których można zobaczyć 

skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość 

bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. Informacja oraz materiały dotyczące 

kampanii zostały przekazane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

VIII.2.4. PROFILAKTYKA PALENIA TYTONIU 

Działania z zakresu profilaktyki palenia tytoniu wynikają z Narodowego Programu Ograniczania 

Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018, którego 

celem jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy w polskim 

społeczeństwie. Podejmowano różnorodne działania zmierzające do 

zwiększenia wiedzy na temat szkodliwości palenia, zmiany postaw wobec 

palenia tytoniu, zapobiegania narażeniu na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej 

oraz zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie.  

1. Realizacja czterech programów edukacyjnych o tematyce antytytoniowej dla dzieci                       

i młodzieży: organizowano narady i szkolenia dla szkolnych koordynatorów, prowadzono 

pogadanki w szkołach realizująch programy: 
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- Ogólnopolski program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,              

w którym udział wzięło 773 dzieci w wieku przedszkolnym z 18 przedszkoli i z 10 oddz. 

przedszkolnych szkół podstawowych.  

       

Rys. 12. Realizacja programu w SP Łukom, Przedszkolu w Wólce i Niepublicznej SP w Piotrowicach        

- „Nie pal przy mnie, proszę”, w którym udział wzięło 1294 uczniów kl. I-III z 24 szkół 

podstawowych 

         

Rys. 13. Realizacja programu w SP Łukom, SP Cienin Zaborny i SP Zagórów 

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”, w którym udział wzięło 1624 uczniów w tym: 969 z kl. IV-VI             

z 21 szkół podstawowych i 555 uczniów z 11 gimnazjów. 

                                                                                                                            

Rys. 14. Realizacja programu w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piotrowicach 

- Ogólnopolski Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie” - I edycja              

w powiecie. Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej 

wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu 

tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy  

i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. I edycją 

programu objętych zostało 105 uczniów i 103 rodziców w 5 szkołach podstawowych  
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i w 5 klasach czwartych. Prowadzono badania ankietowe uczniów i rodziców. Zebrano  

93 ankiety od uczniów i 61 ankiet od rodziców, które zostały przesłane do GIS-u. Do realizacji 

programu GIS przygotował podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla uczniów, plakaty, 

ulotkę informacyjną dla rodziców oraz cykl filmów edukacyjnych jako wsparcie w realizacji 

programu.  

                                                                                                                    

Rys. 15. Szkolenie szkolnych koordynatorów i realizatorów programu 

2. Światowy Dzień bez Tytoniu 

Przebiegał pod hasłem „Tytoń - zagrożenie dla rozwoju". Celem 

kampanii było min. zwrócenie uwagi  na związki między 

stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu  

i zrównoważonym rozwojem. W ramach Światowego Dnia bez 

Tytoniu prowadzono dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych do placówek 

nauczania  i wychowania oraz na imprezach lokalnych, prowadzono również pomiary zawartości 

tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego i poziomu cukru. 

   

Rys. 16. Akcje informacyjno-edukacyjna w Lądku i Ostrowitem 

- etap powiatowy XVII edycji wojewódzkiego konkursu dla uczniów V klas szkół 

podstawowych „Palić nie palić – oto jest pytanie” na rebus o tematyce antytytoniowej –  

w etapach szkolnych udział wzięło 168 uczniów, a w etapie powiatowym 13 uczniów.  

                         
Rys. 17. Nagrodzone prace na etapie powiatowym(W. Gośka-Zagórów S. Gruszczyński -Słowikowo,                                             

D. Zakan-Giewartów) 
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- Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (25.05.2017 r. – ok. 150 osób) w Szkole Podstawowej               

w Zagórowie z prelekcją nt konsekwencji palenia tytoniu i podsumowaniem etapu powiatowego 

wojewódzkiego konkursu „Palić, nie palić-oto jest pytanie”.  

                         

Rys. 18. Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu w SP Zagórów   

3. Projekt „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń” – szkolenie 20 osobowej grupy 

młodzieży z 10 gimnazjów powiatu słupeckiego w SOSW w Słupcy 

                                   

Rys. 19. Szkolenie MLZ – kontra tytoń 

4. Światowy Dzień Rzucania Palenia – pogadanki w placówkach nauczania i wychowania, 

organizacja stoiska informacyjno-edukacyjnego w Galerii Słupeckiej . 

                         

Rys. 20. Stoiska informacyjno-edukacyjne w Galerii Słupeckiej 

5. Przestrzeganie Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dokonano oceny przestrzegania zapisów ustawy                            

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiektach 

pozostających pod nadzorem PPIS w Słupcy. Komórki nadzorowe PSSE dokonały 381 kontroli 

sprawdzających przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscach objętych prawnym zakazem 

palenia. Prowadzono kampanię informacyjną dotyczącą nowelizacji ustawy z dnia 8 września 

2016 r. 
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VIII. 2.5. PROJEKT „BĄDŹMY ZDROWI – WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY” 

Projekt realizowany był w 16 przedszkolach, 22 szkołach podstawowych i 13 

gimnazjach powiatu słupeckiego. W ramach projektu kontynuowano 

różnorodne działania mające na celu przekazanie wiedzy z zakresu zdrowego 

stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem tematyki racjonalnego odżywiania 

i aktywności fizycznej oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania jej  w praktyce.                                                          

W 2017 r. przeprowadzono szkolenie warsztatowe dla 20 gimnazjalistów z powiatu słupeckiego  

 

  

Rys. 21. Szkolenie warsztatowe „Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy” 

Ogłoszono VII edycję wojewódzkiego konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bądźmy 

zdrowi” skierowany do uczniów kl. II-III szkół gimnazjalnych. Przeprowazono etap powiatowy, 

na który wpłynęło 7 prac(na etapach szkolnych oceniono 145 prac). 

 

    

Rys. 22.Nagrodzone prace i laureatki (E. Czerniak –Słupca, K. Kosiak-Orchowo, K. Miczyńska-Powidz)  

 

Przeprowadzono dwie imprezy środowiskowe we współpracy z Przedszkolem nr 2 „Miś”                            

w Słupcy i Oddz. Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Wólce. 

 
    

 

  

Rys. 23. Spartakiady Przedszkole nr 2 „MIŚ” w Słupcy i oddz.przedszkolny SP Wólka 
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W ramach realizacji projektu prowadzono konkursy sprawnościowe i quizy z nagrodami dla 

dzieci i rodziców na imprezach lokalnych.  

Przeprowadzono konkurs wiedzy dla 20 gimnazjalistów - uczestników szkolenia ( 3 laureatów) 

 

Rys. 24. Lureaci konkursu wiedzy Bądźmy zdrowi 

  

VIII.2.6. PROGRAM „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY” 

Głównym celem programu było ukształtowanie prawidłowych 

nawyków i umiejętności prozdrowotnych poprzez: podniesienie 

poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego 

stylu życia; uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu 

prawidłowych nawyków prozdrowotnych; zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci  

i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie. Program objęto 799 dzieci w 20 przedszkolach  

i 12 szkołach podstawowych (dzieci 5 i 6 letnie). Edukacją objęto również rodziców, którym 

wiedza przekazywana była na spotkaniach okazjonalnych oraz poprzez otrzymane broszury.  

W ramach realizacji programu zorganizowano  naradę dla 24 nauczycieli, prowadzono dystrybucję 

materiałów edukacyjnych do placówek realizujących program, wygłoszono 7 pogadanek dla 193 

dzieci 6i5-letnich nt. zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego 

odżywiania i biernego palenia.  

     

                                                                                                                             

Rys. 25. Realizacja programu w Przedszkolu w Młodojewie, SP Ostrowite, SP Cienin Kościelny  
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VIII.2.7. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 

była depresja, a rok 2017 obchodzony był pod 

hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”. 

Głównym założeniem WHO było wskazanie, jak 

ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element 

procesu dochodzenia do zdrowia. Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania 

adresowana była do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.  

                                   

Rys. 26. Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Szkole Podstawowej w Ostrowitem 

W ramach Światowego Dnia Zdrowia współorganizowano III Marsz Nordic Walking 

propagującego zdrowy styl życia. W imprezie udział wzięło ok. 60 osób. Marsz zakończył się 

poczęstunkiem,  losowaniem upominków ufundowanych przez Urząd Miasta i PSSE w Słupcy. 

 

VIII.2.8. STOP DOPALACZOM 

1. Realizacja projektu edukacyjnego „Wiem – nie biorę! Jestem 

bezpieczny”, którego celem był wzrost świadomości społecznej nt. wpływu 

narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie 

organizmu ludzkiego. Zgodnie z założeniami projektu na 2017 r. 

zorganizowano szkolenie dla młodzieży z 10 szkół gimnazjalnych (20 osób) 

i 3 szkolenia dla młodzieży ponadgimnazjalnej (23osoby) z warsztatami „Smak życia czyli 

debata o dopalaczach” i badaniami ankietowymi. 

 

Rys. 27. Szkolenie dla młodzieży gimnazjalnej w SOSW w Słupcy 
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 Rys. 28. Szkolenia dla młodzieży ponadgimnazjalnej w PSSE w Słupcy 

 

2. Trzy spotkania informacyjno – edukacyjne nt dopalaczy dla 71 uczestników letniego 

wypoczynku we współpracy z KPP w Słupcy.  

 

  

Rys. 29. Spotkanie informacyjno – edukacyjne z uczestnikami półkolonii w WSD w Lądzie.  

 

VIII.2.9. PROGRAM „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK”  

Program zainicjowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet w celu 

podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych  z zakażeniem HPV  

i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich 

rodziców i opiekunów. W roku szkolnym 2016/17 programem objęto 369 uczniów  

z kl. I oraz 285 rodziców. W ramach realizacji programu zorganizowano naradę dla szkolnych 

koordynatorów programu, ogłoszono wojewódzki konkurs na film w 5 szkołach 

ponadgimnazjalnych, prowadzono dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

 

VIII.2.10. DZIAŁANIA POZAPROGRAMOWE 

VIII.2.10.1. PROFILAKTYKA WSZAWICY 

Podejmowano działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 

wszawicy poprzez: spotkania informacyjno - edukacyjne dla rodziców dzieci 

przedszkolnych, projekcje filmu "Wszy? Poznaj i pokonaj problem", dystrybucja 

materiałów informacyjno-edukacyjnych do placówek nauczania i wychowania w formie 

elektronicznej, współpraca z lokalnymi mediami. 
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VIII.2.10.2. PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH i GRYPY 

 Podejmowano działania mające na celu profilaktykę chorób zakaźnych poprzez: działania 

informacyjno-edukacyjne w lokalnych mediach, na stronie internetowej stacji. Podejmowano 

działania mające na celu zapobieganie zachorowaniom na grypę poprzez promocję szczepień 

ochronnych, rozdawnictwo materiałów informacyjno - edukacyjnych, umieszczenie na stronie 

internetowej stacji informacji (ulotki, filmy, prezentacje) nt grypy, nt kampanii społecznej na 

rzecz profilaktyki grypy, spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci, kadry pedagogicznej, 

współpraca z lokalnymi mediami. 

VIII.2.10.3. PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH 

 Podejmowano działania mające na celu ograniczenie zachorowania na nowotwory piersi, 

skóry, płuc poprzez: umieszczenie na stronie internetowej  informacji zawierających treści 

edukacyjne w ramach  Kampanii "Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi", prowadzenie 

rozdawnictwa materiałów informacyjno-edukacyjnych na lokalnych imprezach, spotkania  

z kadrą pedagogiczną Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Zorganizowano 

spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej w Drążnej nt profilaktyki raka piersi z nauka samobadania 

piersi na fantomach. Dla członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Wrzos” w Cieninie 

Zabornym zorganizowano szkolenie nt profilaktyki raka piersi, raka płuc wynikającego z palenia 

papierosów oraz żywienia osób starszych. Przeprowadzono również badanie zawartości tlenku 

węgla w wydychanym powietrzu oraz przeprowadzono instruktaż samobadania piersi na 

fantomach. 

                                 

Rys. 30.  Szkolenie członków SEiR „Wrzos” w Cieninie Zabornym, spotkanie z młodzieżą.   
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Podsumowanie  

1. W roku 2017 realizowano 6 programów krajowych („Trzymaj Formę!”, Profilaktyka 

HIV/AIDS, „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”, 

„Czyste Powietrze Wokół Nas”, „Bieg po zdrowie”, „Profilaktyczny program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 

w tym Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”; 5 programów wojewódzkich: „Moje 

dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, „Wiem – nie biorę! 

Jestem bezpieczny”, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, „Nie Pal Przy Mnie, Proszę”,  

interwencje nieprogramowe: Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Bez Papierosa, 

Światowy Dzień Rzucania Palenia, Profilaktyka Chorób Zakaźnych, Zapobieganie 

chorobom nowotworowym, STOP dopalaczom. 

2. Zaplanowano i przeprowadzono 51 wizytacji(100%), na których dokonano 96 ocen 

realizowanych interwencji programowych. Na stronie internetowej stacji w 2017 r. 

zamieszczono 46 informacji z działalności oświatowo - zdrowotnej. 

3. Realizacja szeregu różnorodnych działań: programów edukacyjnych, akcji, kampanii 

informacyjnych we współpracy z partnerami m.in. starostwem powiatowym, urzędami 

miast i gmin, policją, stowarzyszeniami, instytucjami prywatnymi, lokalnymi mediami. 

Partnerzy wspierają przedsięwzięcia organizacyjne, rzeczowo i finansowo. 

4. Realizowane działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników  

i umiejętne wykorzystanie jej w praktyce, w życiu codziennym. Integrują w ten sposób 

środowisko szkolne i lokalne w pracy na rzecz umacniania i ochrony zdrowia i wpisują 

się w kalendarz oczekiwanych przedsięwzięć prozdrowotnych. 
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IX. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 

Zapobiegawczy nadzór sanitarny, działający na terenie powiatu słupeckiego, realizuje 

zadania mające na celu zapewnienie na etapie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

planowania, projektowania i realizacji inwestycji odpowiednich warunków sanitarnych, 

higienicznych i zdrowotnych. Zadania te realizuje poprzez uzgadnianie pod względem sanitarno-

higienicznym planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

planowanych inwestycji, dokumentacji projektowych, w szczególności projektów budowlanych, 

wniosków dotyczących oceny ewentualnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko celem 

rozpoznania uciążliwości lub zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ich wyeliminowanie poprzez 

wskazanie rozwiązań najwłaściwszych z uwagi na zdrowie mieszkańców powiatu. 

Nadzór zapobiegawczy sprawowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną poprzedza 

działania bieżącego nadzoru sanitarnego i ma na celu zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu 

nieprawidłowości sanitarnych już na etapie planowania lub projektowania inwestycji, w trakcie jej 

realizowania oraz dopuszczania do użytkowania obiektów budowlanych. 

O potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

orzekano dla tych przedsięwzięć, których charakterystyka wskazywała na duże 

prawdopodobieństwo, że będą one źródłem znaczących negatywnych oddziaływań zagrażających 

zdrowiu i życiu ludzi. W przeciwnych przypadkach akceptowano odstąpienie od przeprowadzenia 

takiej oceny.  

 W wydawanych opiniach orzekających o konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określano jednocześnie, w zależności od rodzaju 

przyszłych negatywnych oddziaływań, zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 Dokonując oceny przedsięwzięć w ramach opiniowania przed wydaniem przez właściwy 

organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

wskazywano warunki realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, przy dochowaniu, 

których przedsięwzięcie spełni wymogi w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.  

 

W roku 2017 do Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wpłynęły 252 sprawy, w tym 144, 

co do których zostały podjęte działania związane z czynnościami zapobiegawczego nadzoru 

sanitarnego. Pozostałe to pisma przesłane przez organy administracji samorządowej do 

wiadomości w ramach współpracy, wnioski złożone przez interesantów, wnioski wycofane, 

błędnie skierowane wnioski przekazane wg. właściwości, co do których nie wydano opinii oraz 

wnioski które zostaną rozpatrzone w roku 2018. 
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W wyniku podjętych działań wydano ogółem: 

20 opinii, postanowień i pism dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

29 opinii i pisma dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, 

2 opinie i pisma uzgadniające dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych  

i zdrowotnych, 

52 opinie i pisma dotyczące uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów 

budowlanych, 

73 opinie, postanowienia i pisma dotyczące:  

 decyzji o pobraniu opłaty za wykonywanie czynności w pionie zapobiegawczego nadzoru 

sanitarnego, 

 podtrzymania stanowiska zawartego we wcześniej wydanych opiniach co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, 

 podtrzymania stanowiska zawartego we wcześniej wydanych opiniach w sprawie 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

 pisma informujące o nie zajęciu stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Słupcy z uwagi na wyjaśnienie bezprzedmiotowości sprawy odnośnie 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

 postanowienia ustalające nowy termin załatwienia sprawy administracyjnej w postępowaniu 

dotyczącym wydania opinii w sprawie uzgadniania warunków wymagań higienicznych i 

zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia z uwagi na konieczność uzupełnienia raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko przez Inwestora, 

 postanowienia dotyczące uzgodnienia warunków zabudowy, 

 pisma w sprawie uzupełnień: karty informacyjnej przedsięwzięcia, brakującej dokumentacji, 

kwalifikacji przedsięwzięcia, informacji dla wnioskowanych inwestycji, raportów 

oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji, 

 opinie sanitarno-higieniczne dla pomieszczeń budynku przeznaczonych na potrzeby apteki 

ogólnodostępnej zgodnie z art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2142, z późn. zm.), 

 opinia dla pomieszczenia lokalu przeznaczonego na potrzeby sklepu medyczno-zielarskiego, 
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 pisma przekazujące sprawę według właściwości, zaświadczenia o przekazaniu zgodnie  

z właściwością m.in. projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

studium, odpowiedzi na pisma w ramach współpracy z innymi instytucjami. 

 

 

Rys. 1. Ilość spraw co do których zostały podjęte działania związane z czynnościami zapobiegawczego nadzoru  

sanitarnego 

 

 

 

W roku 2017 przeprowadzono ogółem 23 kontrole dotyczące odbiorów obiektów 

budowlanych w związku z uczestniczeniem w dopuszczeniu ich do użytkowania, zaopiniowania 

pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby apteki ogólnodostępnej, zaopiniowania pomieszczenia 

na potrzeby sklepu medyczno-zielarskiego. 
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Podsumowanie 

 W roku 2017 w ramach sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego szczególnym 

nadzorem objęto warunki higieny środowiska, obiekty przeznaczone do pracy, nauczania  

i wychowania, żywności, żywienia i innych poprzez uzgadnianie i opiniowanie poszczególnych 

etapów realizacji inwestycji.  

Wszelkie czynności podejmowane w dziale miały na celu eliminowanie nieprawidłowości 

już na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania obiektów 

budowlanych oraz zagwarantowanie, że wnioskowane inwestycje (w szczególności te znacząco 

oddziaływujące na środowisko), nie będą oddziaływać szkodliwie i w sposób uciążliwy na ludzi 

zamieszkałych lub przebywających w ich sąsiedztwie.  
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X. ZAKOŃCZENIE 

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna powiatu słupeckiego realizowała zadania 

związane ze sprawowaniem zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniem 

działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz oświatowo-zdrowotnej.  

W ramach współpracy środowiskowej realizowała programy i zadania w zakresie 

kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących prawidłowego żywienia, aktywności 

fizycznej, profilaktyki antytytoniowej, profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych. 

W trakcie bieżącego nadzoru w roku 2017 przeprowadzono 1024 kontrole /wizytacje.  

Do badań laboratoryjnych pobrano 432 próbki. W ramach działalności nadzorowej w roku 2017 

wykonano 1501 oznaczeń  fizycznych. 

Egzekwując spełnienie wymagań sanitarnych wydano ogółem 423 decyzje administracyjne 

(310 decyzji merytorycznych i 113 płatniczych), 42 postanowienia, nałożono 31 mandatów 

karnych na kwotę 5.300 zł. 


