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WSTĘP 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS) wraz z Wojewódzką Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) oraz Państwowymi Powiatowymi Inspektorami 

Sanitarnymi (PPIS) i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi (PSSE)  

woj. wielkopolskiego w roku 2006 realizował zadania określone w ustawie o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (PIS) i innych aktach prawnych normujących kompetencje Inspekcji.     

Działania PIS woj. wielkopolskiego ukierunkowane były na ochronę zdrowia ludzkiego przed 

niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz na zapobieganie 

powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Prowadzona była również działalność 

oświatowo-zdrowotna i w zakresie promocji zdrowia.  

Kontynuowano wdrażanie procedur identyfikacji i oceny zagrożeń sanitarno-

epidemiologicznych, a także system ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia 

pracowników PIS. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. badania laboratoryjne określające stan sanitarny 

środowiska skoncentrowane były w 8 powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych 

(spośród 31 stacji) oraz w WSSE w Poznaniu. 

Zakres akredytacji w Laboratorium Badania Wody i Gleby oraz Laboratorium Badania 

Żywności i Przedmiotów Użytku uległ poszerzeniu o nowe metody badawcze. Certyfikat 

akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie określonych metod uzyskało  

po raz pierwszy Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Poznaniu. Laboratoria 

akredytowane przeszły audity kontrolne przez przedstawicieli PCA.  

W przedkładanym „Stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej województwa 

wielkopolskiego w roku 2006”  ujęto sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych 

oraz wyniki nadzoru sanitarnego prowadzonego przez poszczególne powiatowe stacje 

sanitarno-epidemiologiczne i w WSSE w Poznaniu. Prezentowane w w/w dokumencie dane 

liczbowe pochodzą z tablic wynikowych sprawozdań statystycznych za rok 2006 

realizowanych przez PIS woj. wielkopolskiego w ramach programu badań statystycznych.   

 
„Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna województwa wielkopolskiego w roku 2006” jest 

dostępny również w Internecie pod adresem: www.wsse-poznan.pl 
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I. 

 
SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE 
CHORÓB ZAKAŹNYCH 

 

I.1. Działania związane z zapobieganiem epidemiom wysoce niebezpiecznych chorób 

zakaźnych. 

W 2006 r. szczególny nacisk  został położony na działaniach związanych z: 

- potencjalnym zagrożeniem wystąpienia pandemii grypy, 

- likwidacją ognisk zachorowań wywołanych przez Neisseria meningitidis.  

W roku sprawozdawczym kontynuowano realizację epidemiologicznego programu nadzoru 

SENTINEL nad grypą. Na terenie Wielkopolski w programie uczestniczy 76 lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej. Sprawozdania z realizacji programu w formie zbiorczych 

meldunków, przekazywano raz w tygodniu przez cały sezon epidemiczny grypy  

do Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Państwowym Zakładzie Higieny.  

Na terenie województwa wielkopolskiego nie odnotowano ognisk epidemicznych choroby 

meningokokowej. W latach 2004 i 2005 zachorowania miały charakter sporadyczny, 

odpowiednio 8 i 7 przypadków, natomiast w roku 2006 zarejestrowano 13 zachorowań. 

Pomimo zaobserwowanego wzrostu liczby zachorowań, współczynnik zapadalności  

na chorobę meningokokową, wynoszący w województwie wielkopolskim 0,39 na 100 tys. 

mieszkańców pozostał niższy w porównaniu do krajowego 0,61. W roku 2006  

nie zarejestrowano zgonów z powodu inwazyjnej choroby meningokokowej. W ramach 

działań profilaktycznych w otoczeniu osób chorych prowadzono aktywny nadzór 

epidemiologiczny. Monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna w/w zakażeń.  

 

I.2. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych. 

Sytuacja epidemiologiczna większości chorób zakaźnych na terenie województwa 

wielkopolskiego, podobnie jak w latach ubiegłych kształtowała się pomyślnie.  

Nie zarejestrowano żadnego zachorowania na dur brzuszny i rzekome, a zachorowania, 

przeciwko którym prowadzone są od szeregu lat obowiązkowe szczepienia ochronne 

utrzymują się na bardzo niskim poziomie (np. tężec, krztusiec) lub przestały występować  

(np. błonica, tężec noworodków, różyczka wrodzona, nagminne porażenie dziecięce, 

wścieklizna). Nastąpiła poprawa sytuacji epidemiologicznej chorób, przeciwko którym  

wdrożono w ostatnich kilku latach obowiązkowe lub zalecane szczepienia ochronne  

(np. świnka, choroba wywołana przez Haemophilus influenzae typu b – inwazyjna).  
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Liczba zachorowań na boreliozę wzrosła z 212 w roku 2005 do 273 w roku 2006. 

Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców był w Wielkopolsce ponad dwukrotnie 

(8,1) niższy od krajowego (17,1). Spośród 4055 osób zgłoszonych z powodu kontaktu  

ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę, szczepieniom poddano 534 osoby. Zachorowań 

na wściekliznę u ludzi nie stwierdzono. Wzrosła natomiast zapadalność na wirusowe 

zapalenia wątroby, zwłaszcza typu C (rozdz. I.2.2.3.).  

Niepokojący, z uwagi na ciężki przebieg kliniczny oraz możliwość transmisji jest wzrost 

liczby neuroinfekcji (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu) spowodowanych 

różnymi czynnikami etiologicznymi.  

W 2006 r. zaobserwowano wzrost liczby zgłoszonych posocznic tj. 188 przypadków.  

W porównaniu z 2005 rokiem liczba zachorowań wzrosła o 53 przypadki. Największy udział 

w ogólnej liczbie zachorowań miały posocznice wywołane przez bakterie Gram ujemne 35%  

i gronkowce 29%.  

 

I.2.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe.  

Liczba zatruć pokarmowych w porównaniu do roku 2005 zmalała o 18 %. Niemal 

wszystkie wywołane były czynnikami bakteryjnymi, jedynie 5 zachorowań spowodowały 

toksyny grzybów trujących. Zarejestrowano łącznie 31 ognisk zbiorowych zatruć 

pokarmowych, w tym 11 ognisk, w których wystąpiły 2 lub 3 zachorowania. Wśród miejsc 

spożycia potraw przeważały mieszkania prywatne, w których wystąpiło 17 ognisk.  

W zakładach żywienia zbiorowego (restauracja, kawiarnia, szpital, przedszkole, ośrodek 

rekreacyjny, internat, bar) doszło do powstania 14 ognisk. Nośnikami zatruć były  potrawy 

sporządzone na bazie surowych jaj: surowe ciasto, ciasta z kremem, desery przyrządzane na 

zimno oraz potrawy mięsne, głównie z mięsa drobiowego. 

Wśród przyczyn zatruć pokarmowych nadal dominują odzwierzęce pałeczki Salmonella, 

zwłaszcza S. Enteritidis, która spowodowała 24 ognisk zatruć pokarmowych, a ponadto  

po 1 ognisku wywołały pał. S. Typhimurium, S. Hadar oraz Salmonella z grupy C. 

W 2006 r. zgłoszono 3 ogniska (2 i 3-osobowe) zatrucia jadem kiełbasianym, w których 

zachorowania wystąpiły po spożyciu potraw mięsnych produkcji domowej.  

Jedno ognisko miało swoje źródło w produkcji przemysłowej (pasztet wołowo-wieprzowy). 

Osiem zachorowań miało charakter sporadyczny.  

Nastąpiło wyraźne zmniejszenie liczby zatruć pokarmowych wywołanych toksyną 

gronkowcową. Zanotowano 2 ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego wywołane tym 

czynnikiem (łącznie 18 chorych).  
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W 2006 roku zarejestrowano 9 przypadków zakażenia pałeczką czerwonki. Odnotowano dwa 

ogniska (3 i 5-osobowe) oraz jedno zachorowanie pojedyncze. Do zachorowań doszło  

po wcześniejszym pobycie poza granicami kraju, w Indiach i Egipcie.  

Współczynnik zapadalności bakteryjnych zatruć pokarmowych w Wielkopolsce wyniósł 

31,1/100 tys. mieszkańców i był istotnie niższy od krajowego (45,0). 

Wśród zarażeń o etiologii pasożytniczej zarejestrowano 1 ognisko włośnicy liczące 66 

chorych, spośród których 44 hospitalizowano. Źródłem zarażenia była kiełbasa surowa 

podwędzana przygotowana z mięsa dzika.  

 

I.2.2.Wirusowe zapalenia wątroby.  

Sytuacja epidemiologiczna zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby w roku 2006 uległa 

pogorszeniu. Zapadalność ogółem na wszystkie typy WZW wzrosła w stosunku do roku 

poprzedniego o 51%.  

 
Rys. 1 Struktura zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby według typów w roku 2006  
w woj. wielkopolskim 
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I.2.2.1. Wirusowe zapalenia wątroby typu A. 

W 2006 r. zanotowano 23 przypadki zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu 

A. Wśród zachorowań wystąpiło jedno 3-osobowe ognisko rodzinne. Pozostałe zachorowania 

nie były powiązane ze sobą epidemiologicznie. Współczynnik zapadalności wyniósł 0,68/100 

tys. mieszkańców i był ponad dwukrotnie wyższy od krajowego (0,29). Przyczyną 

pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w zakresie wzw typu A jest niski odsetek 

uodpornienia w populacji dorosłych oraz brak odporności większości dzieci do 15 roku życia, 

co przy niezachowaniu standardów higieniczno-sanitarnych może być powodem epidemii 

wyrównawczych. 
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I.2.2.2.Wirusowe zapalenie wątroby typu B. 

W roku 2006 w woj. wielkopolskim zarejestrowano175 zachorowań na wirusowe 

zapalenie wątroby typu B tj. o 36 zachorowań więcej niż rok wcześniej. Współczynnik 

zapadalności wyniósł 5,19/100 tys. mieszkańców i był po raz pierwszy od wielu lat (rys. 2) 

wyższy od współczynnika zapadalności dla Polski (4,4). Zakażenia HBV stanowią niezwykle 

czuły wskaźnik stanu higieniczno-sanitarnego placówek służby zdrowia, stąd obserwowane 

pogorszenie sytuacji wiązać należy z niekorzystną rolą zakładów opieki zdrowotnej  

w transmisji zakażeń. Coraz większe znaczenie mają również pozaszpitalne drogi szerzenia 

się tych infekcji np.: narkomania, tatuaże, droga seksualna. 
 

  Rys. 2  Zapadalność na wzw typu B w woj. wielkopolskim i w Polsce w latach 1999-2006.  
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I.2.2.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu C. 

W roku 2006 w woj. wielkopolskim zarejestrowano 391 zachorowań na wirusowe 

zapalenie wątroby typu C, tj. 141 zachorowań więcej niż rok wcześniej. Współczynnik 

zapadalności wyniósł 11,6/100 tys. i był wyższy od krajowego (7,7). Znaczna dynamika 

wzrostu zapadalności na wzw typu C jest obserwowana od 2005 roku (rys. 3). Większość 

zachorowań (89%) rozpoznano jako przewlekłe zapalenie wątroby typu C, pozostałe 

zakwalifikowano jako ostre. Wpływ na niekorzystną sytuację epidemiologiczną w zakresie 

wzw typu C miało m.in. wystąpienie ogniska zakażeń HCV w stacji dializ NZOZ 

Międzynarodowe Centrum Dializ Euromedic w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie wśród 

przebadanych 112 dializowanych pacjentów 49 uznano za zakażonych.  
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  Rys. 3 Zapadalność na wzw typu C w woj. wielkopolskim i w Polsce w latach 1999-2006. 
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I.2.3. Zachorowania na choroby zakaźne wieku dziecięcego. 

W roku 2006 zaobserwowano poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na 

krztusiec, ospę wietrzną, znacząco spadła liczba zachorowań na świnkę.  

W porównaniu z rokiem 2005 zapadalność na krztusiec zmniejszyła się 4-krotnie (rys.4). 

Wyraźna tendencja spadkowa utrzymuje się od 2 lat. Chorowały najczęściej dzieci  

w przedziale wieku 5-14 lat. Odnotowano jedno 3-osobowe ognisko rodzinne.  

 

 Rys. 4 Liczba zachorowań na krztusiec w latach 2000-2006 w województwie wielkopolskim. 
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Zgłoszenie w 2006 r. z terenu woj. wielkopolskiego 16 przypadków zachorowań  

na odrę, w świetle braku takich zgłoszeń w latach 2004 i 2005, wiązać należy z położeniem 

większego nacisku na właściwą diagnostykę tej choroby w ramach programu eliminacji odry. 

W roku 2006, dzięki wnikliwej weryfikacji zgłoszonych podejrzeń zachorowań, 

potwierdzono 16 przypadków (w tym 14 badaniami serologicznymi). Krzywa epidemiczna 

zachorowań na terenie województwa wielkopolskiego porównywalna jest do sytuacji w kraju 

(rys.5). 

 Rys. 5 Zachorowania na odrę w Polsce i województwie wielkopolskim w latach 2000-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwko ospie wietrznej nie prowadzi się obowiązkowych szczepień ochronnych, stąd 

zapadalność na tę chorobę podlega okresowym cyklom spadku i wzrostu (rys.6). Podobnym 

cyklom podlegały zachorowania na świnkę, jednakże wprowadzenie szczepień zalecanych,  

a zwłaszcza obowiązkowych (od 2003r.) przeciwko tej chorobie, wydaje się już odnosić swój 

pozytywny skutek w postaci dużego ograniczenia liczby zachorowań (rys.6).  

  Rys. 6 Liczba zachorowań na świnkę i ospę wietrzną w woj. wielkopolskim w latach 2000-2006. 
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Niekorzystnie kształtowała się sytuacja epidemiologiczna zachorowań na różyczkę. W  2006 

roku odnotowano 1460 zachorowań, co stanowi dwukrotny wzrost  w porównaniu z rokiem 

2005, w którym zarejestrowano 761 przypadków. Objęcie w przeszłości obowiązkowymi 

szczepieniami ochronnymi dziewczynek doprowadziło do wyeliminowania różyczki 

wrodzonej. Włączenie od 2003 roku do szczepień również chłopców powinno w przyszłości 

radykalnie obniżyć zapadalność z powodu tej choroby. 

W 2006 r. na terenie wielkopolski zgłoszono 2300 przypadków biegunek u dzieci do lat 2. 

Zapadalność w Wielkopolsce wynosząca 3293,9 jest wyższa od krajowej 2939,7. Wzrost 

liczby zgłoszonych zachorowań w kolejnych dwóch latach można wiązać m.in.  

z poprawą diagnostyki mikrobiologicznej tych chorób. 

 

I.2.4. Zachorowania na grypę. 

Zapadalność na grypę w 2006 r. była ponad pięciokrotnie niższa niż w 2005 r.  

i wyniosła odpowiednio 312 i 1572 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Była również  

o połowę niższa od krajowej. Podobnie jak w roku 2005, szczyt zachorowań obserwowano  

od połowy marca do pierwszej połowy kwietnia, był jednak znacznie słabiej wyrażony 

(rys.6).  

Spośród ogólnej liczby 10528 zgłoszonych przypadków grypy w 2006 r. hospitalizowano  

23 osoby. Na terenie Wielkopolski służby weterynaryjne nie stwierdziły wystąpienia ptasiej 

grypy H5N1. 
Rys. 6 Miesięczny rozkład zachorowań na grypę w latach 2005 i 2006. 
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3. Zakażenia szpitalne i drobnoustroje alarmowe 

W roku 2006 raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych    

sporządzony został w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11marca 2005r.  

w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń  

(Dz. U. Nr 54, poz.484), które określiło sposób prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych, 

sposób sporządzania raportów, wzory raportów oraz tryb ich przekazywania. Pierwszy raport 

roczny o zakażeniach zakładowych województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie 

informacji zawartych w raportach 67 szpitali, 23 placówek tzw. krótkiego pobytu oraz  

5 innych zakładów opieki zdrowotnej.  
 

 
Rys. 7 Stanowisko pracy zespołu ds. zakażeń szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu  
ul. Juraszów 7/19. 

 

 
 

Wśród drobnoustrojów alarmowych o najwyższych współczynnikach zapadalności, wymienić 

należy: Pseudomonas, MRSA, Acinetobacter, Klebsiella ESBL. Najwyższe współczynniki 

zapadalności na 1000 pacjentów odnotowano w oddziałach: IOM/IT, hematologiczno-

onkologicznych.  

W związku z wystąpieniem dużego ogniska zakażeń HCV w stacji dializ NZOZ 

Międzynarodowe Centrum Dializ Euromedic w Ostrowie Wielkopolskim z inicjatywy 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  opracowane zostały 

„Rekomendacje zapobiegania zakażeniom w ośrodkach dializ”. Przeprowadzony też został 
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cykl szkoleń dotyczących tej tematyki dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

województwa wielkopolskiego.  

 

I.4. Programy wykorzenienia chorób zakaźnych w Polsce. 

Realizacja programu eradykacji poliomyelitis na terenie województwa 

wielkopolskiego polegała na nadzorze nad wykonawstwem szczepień oraz monitoringu 

ostrych porażeń wiotkich. W roku 2006 zgłoszone zostały 3 przypadki ostrych porażeń 

wiotkich u dzieci do 15 roku życia. We wszystkich zgłoszonych przypadkach wykonano 

badanie wirusologiczne kału w celu wykluczenia  poliomyelitis. Weryfikację badań 

wirusologicznych przeprowadzono w Zakładzie Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny. 

W roku 2006 program eliminacji odry realizowano poprzez uzyskanie wysokiego 

odsetka dzieci zaszczepionych, nadzór nad zachorowaniami oraz  laboratoryjną weryfikację 

podejrzeń o zachorowanie na odrę. Dzięki wnikliwej weryfikacji zgłoszonych podejrzeń oraz 

współpracy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z lekarzami, badaniami 

serologicznymi potwierdzono 87% zachorowań.  

 

I.5. Realizacja szczepień ochronnych. 

Realizacja programu szczepień ochronnych w roku 2006 odbywała się w 894 

placówkach opieki zdrowotnej. Wśród placówek tych było 36 oddziałów noworodkowych, 

703 gabinety lekarzy rodzinnych oraz 150 innych placówek. W zakresie transportu, 

przechowywania i przestrzegania terminów ważności szczepionek nieprawidłowości nie 

stwierdzono. W roku sprawozdawczym zarejestrowano 73 niepożądane odczyny 

poszczepienne. Najliczniejszą grupę stanowiły odczyny po szczepieniu przeciwko: gruźlicy 

(21), błonicy, krztuścowi i tężcowi (15), odrze, śwince i różyczce (8) oraz poliomyelitis (8). 

W punkcie szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu 

wykonano łącznie 5060 szczepień zalecanych potwierdzając je wydaniem międzynarodowych 

świadectw lub krajowych zaświadczeń. 
 
Tab. 1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w latach 2004-2006 w woj. wielkopolskim. 
 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006  

Jednostka  chorobowa Liczba 
zachorowań 

Liczba 
zachorowań 

Liczba 
zachorowań 

 1.  AIDS 11 7 10 

 2.  Dur  brzuszny - - - 

 3.  Dury  rzekome A, B i C - - - 

 4.  Salmonelozy - ogółem 1205 1144 977 
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 5.  Czerwonka  bakteryjna - - 9 

 6.  Biegunki  u  dzieci  do lat 2 1698 1738 2300 

 7.  Krztusiec 313 136 35 
 8.  Tężec ogółem 
       w tym noworodków 

4 
- 

- 
- 

1 
- 

 9.  Odra - - 16 
10.  Różyczka 
       w tym wrodzona 

518 
- 

761 
- 

1460 
- 

11.  Ospa  wietrzna 14847 18395 14834 

12.  Nagminne  zapalenie przyusznic ( świnka ) 19531 12671 2795 

13.  Nagminne porażenie dziecięce - poszczepienne - - - 

14.  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – ogółem       
183 

 
198 

 
236 

15.  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - wirusowe  
79 

 
78 

 
147 

16.  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - 
meningokokowe 8 7 12 

17.  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – Haemophilus 
influenzae 9 5 2 

18.  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – inne 
bakteryjne    56 56 89 

19.  Zapalenie mózgu - ogółem 35 39 62 
20.  Posocznice 
       paciorkowcowa 
       enterokokowa 
       gronkowcowa 
       wywołana przez Gram ujemne 
       inna określona i nieokreślona 

 

 
5 
6 

40 
50 
28 

 
22 
4 

55 
66 
28 

21.  Wirusowe zapalenie wątroby – ogółem  
       w tym: wzw typu A 
                   wzw typu B 
                   wzw typu C 

251 
10 
72 
161 

404 
3 

139 
250 

597 
23 

175 
391 

22. Włośnica 79 57 67 
23. Bakteryjne zatrucia pokarmowe – ogółem  
      w tym: salmonelozy 
                  gronkowcowe 
                  jadem kiełbasianym 
               Clostridium  perfringens 

1270 
1188 
40 
18 
- 

1279 
1123 
58 
1 
- 

1051 
951 
19 
15 
4 

24.  Inne  zatrucia    24 97 57 

25.  Borelioza ( Choroba z Lyme ) 178 212 273 
26.  Grypa - ogółem 

w tym:  grypa u dzieci ( 0-14 lat ) 
12709 
3421 

53049 
22990 

10528 
2214 

27.  Wścieklizna - - - 
28.  Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę – 

profilaktyka wścieklizny 512 529 534 

 
 
Podsumowanie: 

 
1. Sytuacja epidemiologiczna większości chorób zakaźnych na terenie woj. wielkopolskiego, 

podobnie jak w roku ubiegłym, kształtowała się pomyślnie. Nastąpiła poprawa sytuacji 
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epidemiologicznej chorób, przeciwko którym wdrożono w ostatnich kilku latach 

obowiązkowe lub zalecane szczepienia ochronne (świnka, inwazyjna choroba wywołana 

przez Haemophilus influenzae). Zachorowania na choroby, przeciwko którym od lat 

prowadzi się szczepienia ochronne (tężec, krztusiec, błonica, nagminne porażenie 

dziecięce, wścieklizna) utrzymują się na bardzo niskim poziomie. 

2. Niepokojący, z uwagi na ciężki przebieg kliniczny oraz możliwość transmisji, jest wzrost 

liczby neuroinfekcji (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu).  

W 2006 r. w porównaniu do 2005 r. zarejestrowano dwukrotny wzrost liczby przypadków 

inwazyjnej choroby meningokokowej, które wymagały szczególnie aktywnego nadzoru 

epidemiologicznego oraz podejmowania działań profilaktycznych w otoczeniu chorych.  

3. W 2006 r. pogorszeniu uległa sytuacja epidemiologiczna zachorowań na wirusowe 

zapalenia wątroby. Niekorzystna sytuacja wzw typu A związana jest brakiem odporności 

dzieci do 15 roku życia oraz coraz niższym odsetkiem osób uodpornionych przeciwko 

HAV w populacji dorosłych. Korzystny wpływ miałoby dostosowanie programów 

szczepień do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenie intensywnych 

szczepień przeciwko HAV. 

Priorytetem w ograniczeniu transmisji zakażeń HBV/HCV jest profilaktyka zakażeń 

szpitalnych (kontrola procesów sterylizacji i dezynfekcji, edukacja personelu), a także 

profilaktyka zakażeń  związanych z przetaczaniem preparatów krwiopochodnych.  

W 2006 r. województwo wielkopolskie uczestniczyło w programie edukacyjnym  

dla pracowników placówek medycznych w kampanii „ HCV można pokonać”. 

 
 
 

 

 
II. 

 
JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 

 

 
W roku 2006 województwo wielkopolskie zamieszkiwało 3 353 130 osób  

(wg: biuletyn informacji publicznej, www.bip.gov.pl), 3 285 901 mieszkańców miast i wsi 

Wielkopolski korzystało z wody wodociągowej. Pozostała ludność (68 229) województwa 

korzystała z wody dostarczanej z własnych ujęć, m.in. miasto Wielichowo (powiat grodziski), 

które nie posiada sieci wodociągowej. 

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest ujmowana z ujęć podziemnych 

czwarto- i trzeciorzędowych, zlokalizowanych w większości na terenach oddalonych  

od zabudowań i terenów rolniczych. W Wielkopolsce nie ma ujęć wód sklasyfikowanych jako 
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wody powierzchniowe ujmowane do spożycia. Funkcjonują 3 ujęcia oparte o wody 

infiltracyjne, które dostarczają wody podziemne. 

W roku sprawozdawczym 2006 nie stwierdzono uchybień w zakresie zabezpieczenia  

i oznakowania stref ochrony sanitarnej ujęć wodociągowych. Studnie na ujęciach 

wodociągowych są właściwie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Ich stan 

sanitarno-techniczny nie budził większych uwag. Coraz częściej wprowadza się 

zabezpieczenia elektroniczne. Urządzenia wodne są na bieżąco konserwowane, studzienki 

kontrolne utrzymane czysto, włazy i obudowy szczelne w dobrym stanie technicznym 

(wyposażone w kominki wentylacyjne zabezpieczone siatkami przeciw owadom  

i gryzoniom).   
 
 
Rys. 1 Zabezpieczenie studni na ujęciu wodociągu Wiry. 
 

 
 

 

W ewidencji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w roku 2006 znajdowało się 

1321 wodociągów ( 229 w miastach oraz 1092 na wsi). 

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi, służby sanitarne skontrolowały 1240 wodociągów ( co stanowi 

93,87% wszystkich zewidencjonowanych wodociągów) oraz 14 studni publicznych.  

W województwie wielkopolskim obserwuje się sukcesywne zmniejszanie liczby małych 

urządzeń wodnych, co jest powodowane przyłączaniem obiektów przez nie zaopatrywanych 

do większych wodociągów. 
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Tab. 1 Zmiany w ewidencji obiektów w latach 2005-2006. 
 

Miasto Wieś Różnica w 
ewidencji Rodzaj 

urządzenia Rok 
Wg 

ewid. Skontrol. % Wg 
ewid. Skontrol. % Miasto Wieś 

2005 101 94 93,07 575 545 94,78 <100 2006 89 66 74,15 513 463 90,25 
-16 
+4 

-72 
+10 

2005 84 82 97,62 567 566 99,82 100- 1000 2006 84 81 96,43 567 564 99,47 
-9 
+9 

-17 
+17 

2005 50 50 100 10 9 88,89 1000- 
10000 2006 51 51 100 11 10 90,90 

-5 
+6 

 
+1 

2005 4 4 100 1 1 100 10000- 
100000 2006 4 4 100 1 0 0 

- - 

2005 1 1 100 - - - 

W
od

oc
ią

gi
 

o 
pr

od
uk

cj
i 

[m
3/

d]
 

> 100000 2006 1 1 100 - - - 
- - 

2005 30 12 40 17 5 29,41 Studnie 
publiczne 2006 27 9 33,33 16 5 31,25 

2005 1 1 100 27 5 18,52 

St
ud

ni
e 

pu
bl

ic
zn

e 

inne 

2006 1 1 100 30 8 26,67 

 

UBYŁO WODOCIĄGÓW -30+19 
=11 

-89+28 
=61 

 

II.1. Ocena jakości wody. 

W 2006 r. ocenie podlegały wodociągi o charakterze publicznym produkujące wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz wodociągi zakładowe i lokalne produkujące wodę 

do celów komercyjnych i przeznaczoną do spożycia przez mniejszą liczbę ludności. Badania 

jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego były prowadzone w 5 

akredytowanych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa 

wielkopolskiego (rys. 2). 
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Rys. 2 Laboratoria badania wody na terenie województwa wielkopolskiego. 

 
W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, a także w ramach prowadzonego 

nadzoru sanitarnego pobrano do badań 7148 próbek wody (4643 - monitoringu kontrolnego, 

1092 – monitoring przeglądowy, 1413 – nadzór sanitarny). 

Na podstawie oceny analiz próbek wody stwierdzono, iż 945 wodociągów produkuje wodę 

właściwej jakości co stanowi 76,2% wodociągów (81,77% w miastach i 71,34% na wsi).  

W porównaniu z rokiem ubiegłym jakość wody uległa poprawie w miastach (o 4,72%) oraz 

na wsi (o 2,65%). 

Z wody wodociągowej spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. korzystało 2817,347 tys. mieszkańców województwa 

wielkopolskiego (1762,907 tys. w miastach oraz 1054,44 tys. na wsi).  
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Tab. 2  Zaopatrzenie ludności w wodę odpowiadającą wymaganiom i nie odpowiadającą wymaganiom 
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 (Dz. U. nr 203 poz. 1718). 

 
MIASTO WIEŚ 

Liczba ludności zaopatrywanej w 
wodę (w tys.) 

Liczba ludności zaopatrywanej w 
wodę (w tys.) 

Rodzaj urządzenia Rok 

Odpowiadającej 
wymaganiom 

Nie 
odpowiadającej 

Odpowiadającej 
wymaganiom 

Nie 
odpowiadające
j 

2005 4,586 2,225 119,215 55,92 <100 2006 5,338 2,580 117,306 46,191 
2005 147,749 35,188 827,825 226,311 100- 1000 2006 125,034 20,684 850,347 214,030 
2005 673,128 163,49 41,993 7,253 1000- 10000 2006 741,845 109,979 86,787 0,072 
2005 258,28 70,28 0 4 10000- 100000 2006 257,700 73,096 - 1,922 
2005 660,00 - - - 

W
od

oc
ią

gi
 

o 
pr

od
uk

cj
i 

[m
3/

d]
 

> 100000 2006 632,990 - - - 
2005 - - - - Studnie 

publiczne 2006 - - - - 
2005 - - - - 

St
ud

ni
e 

pu
bl

ic
zn

e 

inne 
2006 - - - - 

Razem 2005 1743,743 271,183 989,033 293,484 

Razem 2006 1762,907 206,339 1054,44 262,215 

 
Jakość wody produkowanej przez wodociągi była kwestionowana najczęściej  

ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów fizykochemicznych, takich 

jak: żelazo, mangan, barwa, mętność, a także azotany (powiat grodziski, kościański, kępiński, 

leszczyński, obornicki, śremski i średzki). Ze względu na skład bakteriologiczny 

zdyskwalifikowano jakość wody w 6 wodociągach (1 w miastach oraz 5 na wsi).  

 
Tab. 3  Jakość wody produkowanej przez wodociągi w mieście i na wsi w latach 2005-2006. 

MIASTO WIEŚ 
Liczba urządzeń dostarczających 

wodę 
Liczba urządzeń 

dostarczających wodę 

Rodzaj 
urządzenia 

Rok 
Liczba 
urządzeń 
(skontr.) Dobrą % Złą % 

Liczba 
urządzeń 
(skontr.) Dobrą % Złą % 

2005 94 74 78,72 20 21,27 545 331 60,73 214 39,26 <100 2006 66 47 71,21 19 28,78 463 312 67,39 151 32,61 
2005 82 61 74,39 21 25,60 566 430 75,97 136 24,02 100- 

1000 2006 81 70 86,42 11 13,58 564 457 81,03 107 18,97 
2005 50 39 78,00 11 22,00 9 8 88,89 1 11,11 1000- 

10000 2006 51 45 88,23 6 11,76 10 10 100 0 - 
2005 4 3 75,00 1 25,00 1 1 100 - - 10000

- 
10000

0 

2006 4 3 75,00 1 25,00 0 - - -  

2005 1 1 100 - - - - - - - 

W
od

oc
ią

gi
 o

 p
ro

du
kc

ji 
[m

3/
d]

 

> 
10000

0 
2006 1 1 100 0 -      
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2005 12 1 8,33 11 91,67 5 0 0 5 100 Studni
e 
public
zne 

2006 9 1 11,11 8 88,89 5 1 20,00 4 80,00 

2005 1 1 100 0 - 5 2 40,00 3 60,00 

St
ud

ni
e 

pu
bl

ic
zn

e 

inne 
2006 1 0 0 1 100 8 3 37,50 5 62,50 

 
II.2. Charakterystyka urządzeń zaopatrujących ludność w wodę. 
 
II.2.1. Wodociągi o produkcji  >100 000 m3/d. 
 

  Wodociągiem o największej wydajności jest wodociąg poznański. Woda produkowana 

przez poznański system wodociągowy jest właściwej jakości, zgodnej z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. Dostarczana jest 

632,990 tys. ludności z obszaru miasta Poznania i miejscowości ościennych: 

miasta Lubonia, Puszczykowa, miasta i gminy Mosina, miasta i gminy Swarzędz, gminy 

Czerwonak, Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki, Kórnik,  

i gminy Brodnica. 

Poznański system wodociągowy oparty jest na 3 ujęciach, z czego 2 są to ujęcia infiltracyjne. 

Ujęcie Mosina – Krajkowo [wydajność 73841 m3/d] jest głównym ujęciem dla wodociągu 

poznańskiego, opartym głównie o wody podziemne, ujmowane z 85 studni  

o głębokości od 18 do 50 m, tworząc dwie bariery: tarasową i brzegową. Ponadto wody 

ujmowane są z 11 studni infiltracyjnych oraz ze studni promienistej wybudowanej na 273 km 

biegu rzeki Warty, 5 m pod korytem rzeki.  

Woda z ujęcia Mosina poddawana jest klasycznym metodom uzdatniana: napowietrzaniu 

w aeratorach typu HASKI, skąd trafia do 20 komór filtracyjnych o łącznej powierzchni 

filtracyjnej 32 m2. Następnie trafia do komory reakcji. Końcowym etapem uzdatniania  

jest dezynfekcja wody mieszaniną chloru i dwutlenku chloru. 

Ujęcie Dębina [wydajność 53168 m3/d] oparte jest o sztuczną infiltrację poprzez stawy 

infiltracyjne o łącznej powierzchni 16,2 [ha], które zasilają 281 studni wierconych  

na głębokości 10-20 m. Woda ze studni lewarowo spływa do Stacji Uzdatniania Wody przy  

ul. Wiśniowej w Poznaniu, gdzie poddawana jest procesom uzdatniania. Woda  

po napowietrzeniu jest odżelaziana na 31 filtrach pospiesznych i dezynfekowana chlorem 

gazowym. Uzdatniona woda trafia do 2 zbiorników retencyjnych stanowiących naczynia 

połączone, o pojemności czynnej 14400 m3. Woda magazynowana jest w zbiorniku wody 

czystej na Morasku o objętości 30 000 m3. 

Ujęcie Gruszczyn – Promienno oparte jest o wody podziemne ujmowane za pomocą  

14 studni głębinowych wierconych na głębokości 70-93 m. Jest to ujęcie wspomagające 

wodociąg poznański. Wydajność tego ujęcia jest niewielka [9491 m3/d]. Woda poddawana 
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jest napowietrzaniu za pomocą dysz napowietrzających i filtracji na filtrach pospiesznych 

antracytowo-piaskowych oraz filtracji II 0 . Dezynfekcja wody prowadzona jest przy użyciu 

chloru gazowego oraz dwutlenku chloru. Magazynowanie wody odbywa się  

w 2 zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności  czynnej 4500 m3. 

 Spółka Aquanet S.A. zaopatruje również mieszkańców ościennych miejscowości, 

administrując istniejące tam obiekty wodne (ujęcia, stacje uzdatniania wody i stacje 

wodociągowe).  
 
Rys. 3  Hala filtrów ul. Wiśniowa  – wodociąg poznański . 
 

 
 
 
 

II.2.2. Wodociągi o produkcji 10 000-100 000 m3/d. 
 
 W 2006 roku w ewidencji służb sanitarnych województwa wielkopolskiego było  

5 obiektów o wydajności 10 000 – 100 000 m3/d, po jednym obiekcie w powiecie kaliskim, 

ostrowskim i konińskim, w powiecie pilskim 2 obiekty ( 1 w mieście i 1 na terenie wiejskim). 

Skontrolowano 4 wodociągi. Wodociąg publiczny w powiecie ostrowskim dostarczał wodę, 

której jakość nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 

(Dz. U. z 5 grudnia 2002 r. Nr 203, poz. 1718 – straciło moc 16 sierpnia 2006 r.) z uwagi  

na przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych. Wodociągi w tej grupie wydajności  

są poddawane tradycyjnym metodom uzdatniania, których końcowym etapem jest 

dezynfekcja najczęściej chlorem gazowym lub podchlorynem sodu. Wodociągi w tej grupie 

zaopatrywały 332,718 tys. osób na terenach miast i wsi, z czego woda nieodpowiedniej 

jakości dostarczana była do 75,018 tys. (22,55%) osób powiatu ostrowskiego.      
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Rys. 4  Filtry i komplet rur ze sterownikami elektronicznymi – wodociąg kaliski - Stacja Uzdatniania 
Wody ul. Fabryczna. 
 

 
 
 
II.2.3. Wodociągi o produkcji 1000-10 000 m3/d. 
 
 Spośród wykazanych 62 obiektów wodnych w tej grupie wodociągów większość 

stanowią obiekty zlokalizowane w miastach - 82,26% (51 wodociągów). Udział wodociągów  

o powyższym zakresie wydajności w zaopatrzeniu ludności w wodę jest zdecydowanie niższy 

niż wodociągów o mniejszym zakresie wydajności (100-1000 m3/d i 100 m3/d) na terenach 

wiejskich i stanowi 17,74% (11 wodociągów) wszystkich obiektów. Najwięcej wodociągów 

było w powiecie poznańskim (12,9%) obsługującym 66,89 tys. ludności. W 2006 r. jedynie  

w ewidencji  służb sanitarnych powiatu pilskiego nie wykazano żadnego wodociągu   

w tej grupie. Skontrolowano 61 obiektów, co stanowi 98,39 % urządzeń w tej grupie.  

Na terenach wiejskich wszystkie wodociągi produkowały wodę, której jakość odpowiadała 

wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast 

przekroczenia stwierdzono w 6 obiektach miejskich (powiat czarnkowsko – trzcianecki, 

międzychodzki, pleszewski, słupecki, szamotulski oraz złotowski). Jakość wody była 

kwestionowana głównie ze względu na przekroczenia parametrów fizyko - chemicznych 

(mangan i żelazo), co wynika ze specyfiki wód ujmowanych z trzecio i czwartorzędowych 

ujęć podziemnych niewłaściwie uzdatnianych.    
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Rys. 5 Przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych w wodociągach o produkcji 1000 – 10 000 m3/d  
na terenach miast. 
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II.2.4. Wodociągi o produkcji 100-1000 m3/d . 
 
 W 2006 roku wykazano 651 obiektów wodnych, skontrolowano 645 wodociągów  

o wydajności 100-1000 m3/d, tj. 99,07% obiektów znajdujących się w ewidencji służb 

sanitarnych. Podobnie jak w grupie poprzedniej, większość urządzeń znajdowała się  

na terenach wiejskich (87,44%). Wodociągi z tej grupy zaopatrywały w wodę 1 064,337 tys. 

osób na terenach wiejskich i 145,718 tys. osób w miastach. Najwięcej obiektów znajdowało 

się na terenie powiatu poznańskiego (47 obiektów), powiatu konińskiego (45 obiektów) oraz 

powiatu kaliskiego (35 obiektów).  

 527 urządzeń wodnych o wydajności 100-1000 m3/d produkowało wodę, której jakość 

była zgodna z wymaganiami określonymi dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (moc prawną utraciło  

16 sierpnia 2006 r.), natomiast 118 (tj. 18,29%) produkowało wodę złej jakości ze względu  

na przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych. Przekroczenia parametrów 

bakteriologicznych wystąpiły tylko w dwóch obiektach w powiecie leszczyńskim oraz  

w powiecie kaliskim.  

Najwięcej wodociągów produkujących wodę złej jakości było w powiecie konińskim 

(12 obiektów co stanowi 10,17%) oraz w powiecie słupeckim (10 obiektów tj. 8,47%).  

W powiatach gostyńskim, grodziskim, śremskim oraz wągrowieckim wszystkie wodociągi  

w powyższej grupie produkowały wodę dobrej jakości.   
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Rys. 6 Przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w wodociągach na terenach 

wiejskich o produkcji 100-1000 m3/d mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie. 
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II.2.5. Wodociągi o produkcji  <100m3/d. 
 
 W 2006 roku w ewidencji były 602 obiekty wodne produkujące wodę o wydajności 

<100 m3/d. Skontrolowano 529 urządzeń, co stanowi 87,87%. Większość wodociągów w tej 

grupie (513 tj. 85,21%) to małe wodociągi zakładowe lub lokalne zlokalizowane na terenach 

wiejskich. Najwięcej obiektów tej wielkości znajduje się w powiecie złotowskim (12,29%), 

pilskim (8,9%) oraz czarnkowsko – trzcianeckim (8,3%), najmniej natomiast w powiecie 

krotoszyńskim (0,33%). Wodę dobrej jakości dostarczało 359 wodociągów, 312 na terenach 

wiejskich i 47 w miastach. W 170 (tj. 32,14%) wodociągach stwierdzono złą jakość wody 

przeznaczonej do spożycia, w tym w mieście w 19 (11,18%) obiektach, a na terenach 

wiejskich w 151 (88,82%) wodociągach.  
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Rys. 7 Punkt poboru wody uzdatnionej – wodociąg Dębe: Stacja Uzdatniania Wody. 
 

 
 

Pod względem bakteriologicznym jakość wody nie odpowiadała wymaganiom  

w 4 wodociągach (3 w powiecie leszczyńskim oraz 1 w powiecie grodziskim).  

Przekroczenia fizykochemiczne to głównie podwyższona zawartość żelaza i manganu, 

sporadycznie amoniaku fluorków i azotanów. Najwięcej przekroczeń odnotowano w powiecie 

złotowskim (9,07%) oraz w powiecie poznańskim (6,80%).       

Zdecydowana większość tych wodociągów nie stosuje procesów uzdatniania, woda 

ujmowana bezpośrednio podawana jest do odbiorcy. Studnie najczęściej ujmują wodę surową, 

dla potrzeb wodociągów w tej grupie produkcji, z małych głębokości, co zwiększa ryzyko 

zanieczyszczenia wody. Nie zawsze na wodociągach w tej grupie stosuje się stałą dezynfekcję 

wody.  
 
Rys. 8 Ilość wodociągów o produkcji wody <100m3/d na terenie wiejskim, w których wystąpiły 
przekroczenia parametrów fizykochemicznych. 
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Rys. 9 Przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w wodociągach o produkcji 
<100 m3/d na terenach miast. 
 

0

1

2

3

4

5
lic

zb
a 

w
od

oc
ią

gó
w

ch
od

zi
eż

gn
ie

zn
o

gr
od

zi
sk

ko
ło

ko
ni

n

no
w

y 
to

m
yś

l

ob
or

ni
ki

pl
es

ze
w

po
zn

ań

zł
ot

ów

Przekroczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne w wodociągach miejskich o wydajności 
<100 m3/d

przekroczenia ogółem Mn Fe mętność azotany bakteriologia

 
 
II.3. Podsumowanie. 
 
1. Pomimo przyznawanych funduszy przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego       

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i składanych wniosków  

na dofinansowanie budowy nowych obiektów wodnych oraz sieci dystrybucyjnych  

nie obserwuje się znaczącego wzrostu budowy nowych obiektów wodnych i tym samym 

zwodociągowania terenów – szczególnie wiejskich. W związku z tym, iż są to inwestycje 

wieloletnie, zmiany widoczne będą za kilka lat. 

2. Coraz częściej modernizacje wodociągów przeprowadza się w zakresie automatyzacji 

procesów uzdatniania i ich kontroli, co jest niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem  

dla kontroli jakości wody. 
Rys. 10 Hala filtrów ze sterownikami – wodociąg Dębe Stacja Uzdatniania Wody. 
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3. Modernizacje wodociągów obejmują również wymianę rurociągów (stosuje się stal 

nierdzewną). Do wykończenia wnętrz stacji uzdatniania stosuje się materiały łatwe  

w utrzymaniu czystości, nie wymagające ich ciągłej konserwacji. 
 
Rys. 11 Estetyka wykończenia ścian i posadzki z widoczną tablicą sterowniczą – wodociąg Dębe Stacja 
Uzdatniania Wody. 
 

 
 

4. Sukcesywnie zmniejsza się liczba wodociągów o produkcji <100 m3/d. Spowodowane jest 

to przyłączaniem ich do większych obiektów, co wpływa na poprawę jakości wody 

konsumowanej przez odbiorców. 

5. Najczęstszą przyczyną dyskwalifikacji wody są przekroczenia parametrów 

fizykochemicznych, takich jak żelazo i mangan oraz związana z tym podwyższona mętność  

i barwa. Wskaźniki te jednak nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów. 

Kwestionowane parametry mają znaczenie drugorzędne, wpływają na jakość organoleptyczną 

wody. Kwestionowana jakość wody wynika ze specyfiki wód ujmowanych, często 

niewłaściwie uzdatnianych. W każdej sytuacji przekroczeń dopuszczalnych norm określonych 

w przepisach krajowych jak i Unii Europejskiej (Dyrektywa Wodna 98/83/EC) podejmowane 

są działania służb sanitarnych w stosunku do producentów wody, mające na celu 

dostosowanie wody do wymagań stawianych wodzie do picia.  

6. W roku 2006 dokonano oceny jakości wody z 14 studni publicznych. Wody właściwej 

jakości dostarczały 2 studnie publiczne. Próbki wody pobrane z 12 studni publicznych 

wykazały przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych (żelazo, mangan, mętność oraz 

barwa). Również pod względem bakteriologicznym 3 ze wszystkich skontrolowanych studni 

nie spełniały norm określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nadzór nad 

jakością wody w tych obiektach jest nieefektywny z uwagi na ciągłą ich dewastację. Pełnią 

one funkcję awaryjną i nie stanowią istotnego znaczenia w zaopatrzeniu ludności w wodę 

pitną. 
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III.

 
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 
ATMOSFERYCZNEGO 

  

 Na terenie  województwa  wielkopolskiego stan jakości powietrza monitorowany jest    

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  (Prawo  ochrony środowiska z dnia 

27.04.2001 r., Dz. U. Nr 62, poz.627). Na podstawie ustaleń zawartych pomiędzy 

Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, w 2006 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

prowadziły badania powietrza atmosferycznego tylko w zakresie pyłu zawieszonego PM 10         

w Poznaniu (2 stanowiska), Gnieźnie (1), Kaliszu (1) i Ostrowie Wlkp.(1). W próbkach pyłu 

PM 10 pobranych na stanowiskach zlokalizowanych w Poznaniu oznaczano ołów, kadm  

i nikiel. Pył PM 10 jest obecnie podstawowym wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza 

pyłami w krajach Unii Europejskiej.   

 
Rys. 1 Pobornik pyłu zawieszonego PM 10.  Poznań (Piątkowo). 

 

 
 
III.1. Pył zawieszony PM 10.  
  
        Średnioroczne stężenie  pyłu    zawieszonego   PM 10    przekroczyło poziom 

dopuszczalny wynoszący 40 μg/m3  na   stanowisku  w    Kaliszu    osiągając wartość         

56,9 μg/m3 [40,8 μg/m3]* oraz w Gnieźnie – 40,6 μg/m3 [35,7 μg/m3]1. Na pozostałych 

stanowiskach wartości średniorocznego stężenia nie zostały przekroczone. Na wszystkich 

stanowiskach zanotowano wzrost średniorocznych wartości w porównaniu z rokiem 2005 

(Rys.2). 

 

                                                 
1 W nawiasach [  ] zostały podane wartości stężeń z 2005 roku. 
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Rys. 2  Pył PM 10. Średnioroczne stężenie pyłu PM 10 w latach 2005-2006. 
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 Dopuszczalny poziom  dla  stężeń 24-godzinnych   wynosi – 50 μg/m3/dobę.  

W sezonie grzewczym wielokrotnie zanotowano bardzo wysokie  24-godzinne  stężenia pyłu 

zawieszonego PM 10. Najwyższa wartość stężenia 24-godzinnego wystąpiła w styczniu        

w Gnieźnie  – 484 μg/m3 [163 μg/m3] i w Poznaniu (Wilda)  - 426 μg/m3  [94 μg/m3].   

Na Rys. 3 i 4 widoczna jest sezonowa zmienność stężeń pyłu - wyższa w okresie grzewczym 

(1.01.-15.04. i 15.10.-31.12.) i  niższa w okresie letnim. 

 
Rys. 3 Pył PM 10. Średniodobowe stężenie pyłu PM 10  w Gnieźnie w 2006 r. 
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Rys. 4 Pył PM 10. Średniodobowe stężenie pyłu w Poznaniu (Wilda) w 2006 r. 
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        Na   wszystkich  stanowiskach  została przekroczona  dopuszczalna częstość przekroczeń 

dla pomiarów 24-godzinnych wynosząca    35 razy w roku. W Kaliszu wartość 50 μg/m3/dobę 

została przekroczona 130 razy w roku [94], a w Gnieźnie – 83 razy [73] (Rys.5). 
 

Rys. 5  Pył PM 10. Częstość przekroczeń wartości 50 μg/m3/dobę w latach 2005-2006 r. 
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III.2. Metale ciężkie w pyle zawieszonym PM 10. 
 

        W 2006 roku   metale  ciężkie:  ołów, nikiel i kadm  badano  w   pyle zawieszonym   

PM 10 na 2 stanowiskach zlokalizowanych w Poznaniu.  
 



 30

Tab. 1 Stężenie metali w pyle PM 10 w 2006 r. 

Stężenie średnioroczne  

w ng/m3 

Maksymalne stężenie 

średniodobowe w ng/m3 

 

Stanowisko 

ołów kadm Nikiel ołów Kadm nikiel 

Poznań 
(Piątkowo) 

76,4 
[17,3] 

3,0 
[0,8]* 

6,0 
[1,3]* 

 
241 

 
15 

 
45 

Poznań  
(Wilda) 

112,8 
[22,4] 

3,5 
[0,8]* 

5,6 
[0,9]* 

 
278 

 
19 

 
14 

Wartości 
normatywne 

500 5 20  

     

*/ wyniki dotyczą 2 półrocza 2005 r. 

Oznaczone poziomy metali ciężkich były niższe od wartości normatywnych. 
 
III.3. Podsumowanie.  

1. Nastąpiło pogorszenie jakości powietrza związane ze wzrostem stężeń pyłu PM 10. 

2. Udział w zwiększeniu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 mają stężenia notowane  

w okresie grzewczym, co może świadczyć o znacznym wpływie spalania paliw stałych  

i płynnych na obciążenie powietrza cząsteczkami stałymi. 

 
 

 

 
IV. 

 
STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ I KĄPIELISK 
 

 

IV.1 Domy pomocy społecznej. 

W 2006 r. w województwie wielkopolskim ujęto w ewidencji 104 Domy Pomocy 

Społecznej: 58 w miastach i 46 na terenach wiejskich. Do obiektów ujętych w ewidencji 

zaliczono placówki całodobowe jak i domy dziennego pobytu. 

W roku sprawozdawczym skontrolowano 57 obiektów w miastach. Nie skontrolowano  

1 obiektu - Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku (w 2005 r. obiekt oceniony 

pozytywnie). Na terenach wiejskich skontrolowano wszystkie obiekty ujęte w ewidencji.  

W porównaniu z rokiem 2005 stan sanitarno-techniczny placówek w miastach uległ poprawie. 

W 2006 r. ocenę negatywną, z uwagi na zły stan sanitarno-techniczny, otrzymał Dom Pomocy 

Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej (1,7%). W 2005 roku 4 placówki w mieście 

oceniono negatywnie (7,5%). 

W okresie sprawozdawczym na terenach wiejskich jako złe pod względem sanitarno- 

technicznym oceniono 4 obiekty (8,6%): Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu - 

gm. Budzyń, Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu - gm. Siedlec, Dom Pomocy Społecznej  
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w Rzetni - gm. Kępno, Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie - gm. Orchowo (w roku 

2005 – 6,5%). Z wyżej wymienionych placówek w miastach i na terenach wiejskich trzy 

obiekty (Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27, Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej w Budzyniu i Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu) w 2005 r. oceniono 

również negatywnie. W porównaniu z rokiem poprzednim stan sanitarno- techniczny 

placówek uległ pogorszeniu.  

Wydano 2 decyzje administracyjne, w tym jedna jest w trakcie realizacji (dotycząca Domu 

Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27). Dom Pomocy Społecznej  

w Budzyniu nie wykonał zaleceń zawartych w decyzji dotyczącej doprowadzenia obiektu  

do właściwego stanu sanitarno-technicznego wobec czego wszczęto postępowanie 

egzekucyjne. Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu ma zabezpieczone środki na realizację 

budowy nowego obiektu. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły najczęściej: zabrudzonych ścian i sufitów  

w pokojach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na węzły sanitarne. 

Kontrolowane pomieszczenia były często zawilgocone i zagrzybione. W wielu placówkach 

odnotowano zniszczoną stolarkę okienną i drzwiową, zniszczone wykładziny w pokojach 

pensjonariuszy oraz na ciągach komunikacyjnych. 

Domy Pomocy Społecznej w Dębnie, Chlebnie, Falmierowie (powiat pilski) mają 

opracowany program dostosowawczy pomieszczeń do standardów wymaganych zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837). 

W 2006 r. w wielu obiektach systematycznie prowadzone były bieżące remonty  

i modernizacje (podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie wind znoszących 

bariery architektoniczne). 

 

IV.2. Noclegownie dla bezdomnych. 

W 2006 r. ujętych w ewidencji i skontrolowanych na terenie woj. wielkopolskiego 

zostało 8 noclegowni dla bezdomnych. Przybył jeden obiekt w Słupcy-tymczasowe miejsce 

noclegowe (czynne od listopada do marca) zorganizowane przez Urząd Miasta. Obiekt składa 

się z jednego pokoju noclegowego (6 łóżek), pomieszczenia kuchennego i łazienki.  

Noclegownia dla mężczyzn prowadzona przez Towarzystwo Św. Brata Alberta w Ostrowie 

Wlkp. oceniona została negatywnie z uwagi na stwierdzone podczas kontroli usterki 

techniczne.  
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W pozostałych obiektach tego typu stan sanitarno-techniczny, niejednokrotnie po wykonaniu 

doraźnych prac naprawczych na skutek wydanych decyzji lub zaleceń organów sanitarnych, 

nie budził zastrzeżeń.  

 

IV.3. Hotele. 

W roku sprawozdawczym 2006 nadzorem sanitarnym objęto 322 obiekty zaliczone  

do obiektów hotelarskich w myśl art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych /t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm./.  

Ogółem przeprowadzono kontrole stanu sanitarnego i technicznego w 97% hoteli 

(312 obiektów). Obiekty skategoryzowane stanowiły 57% (183 obiekty) ogólnej liczby hoteli. 

Służby sanitarne zakwestionowały stan sanitarno-techniczny w 6 obiektach (1,9%).  

W związku z dwoma przypadkami zachorowania zagranicznych gości hotelowych  

na legionelozowe zapalenie płuc łączone z pobytem w dwóch hotelach na terenie 

Wielkopolski, służby sanitarne po przeprowadzeniu badań próbek wody i stwierdzeniu 

obecności pałeczek Legionella pneumophila, zobowiązały właścicieli hoteli  

do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji instalacji wody ciepłej. 
Rys. 1 Basen hotelowy. 

 
 

IV.4. Inne obiekty świadczące usługi noclegowe. 

W grupie obiektów obejmujących hotele pracownicze oraz noclegownie pracownicze (PKS, 

PKP, MZK) ujęto w ewidencji 29 obiektów (4 noclegownie pracownicze i 25 hoteli 

pracowniczych), skontrolowano 28. Odstąpiono od kontroli Noclegowni PKP w Ostrowie 

Wlkp. z uwagi na zadowalający stan sanitarno-techniczny obiektu w latach ubiegłych.  

Dwa hotele Pielęgniarek w Poznaniu (jeden zły w roku ubiegłym) zostały ocenione 

negatywnie z powodu usterek technicznych (wydano decyzje na poprawę stanu sanitarno-
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technicznego). W pozostałych obiektach tej grupy stan sanitarno-techniczny był 

zadowalający. 

 

IV.5. Obiekty wczasowo-turystyczne. 

W 2006 r. w woj. wielkopolskim w ewidencji znajdowały się 434 obiekty wczasowo-

turystyczne, z czego 102 w miastach oraz 332 na terenach wiejskich.  

W porównaniu z rokiem minionym ich liczba zwiększyła się o 44 obiekty.  

Na terenie miast skontrolowano 94 obiekty (92,1%), natomiast na terenach wiejskich 

skontrolowano 289 obiektów (87,0%). 

Na skontrolowane 383 obiekty 8 z nich zostało ocenionych jako złe pod względem sanitarno- 

technicznym (tj. 2,1%). Odsetek obiektów ocenianych jako złe pod względem sanitarno- 

technicznym w 2006 r. utrzymywał się na poziomie roku 2005. W stosunku do roku 

ubiegłego znacząco wzrosła ilość ośrodków wczasowych z uwagi na wykazanie w tej grupie 

obiektów agroturystycznych.  

 

IV.6. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu i solaria. 

W 2006 r. w woj. wielkopolskim w ewidencji powiatowych stacji znajdowały się 3932 

obiekty, skontrolowano 3285 obiektów tj. 83,5%. 

Wzorem lat ubiegłych, wśród obiektów tej grupy przeważały zakłady fryzjerskie i fryzjersko- 

kosmetyczne, których skontrolowano 2342, co stanowi 71,3% w stosunku do wszystkich 

obiektów skontrolowanych w tej grupie. Zakłady kosmetyczne stanowiły 16,6%, zakłady 

odnowy biologicznej, tatuażu i solaria 12% ogółu skontrolowanych obiektów tej grupy. 

Jako złe oceniono 201 obiektów, co stanowiło 6,1 %. W stosunku do roku ubiegłego odsetek 

złych obiektów uległ zwiększeniu, na co niewątpliwie wpłynął fakt, iż z końcem maja 2006 r. 

minął dwuletni okres dostosowawczy warunków świadczenia usług do wymogów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu 

i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz.273). W związku z tym przyjęto ostrzejsze 

kryteria ich oceny. 

Najwięcej obiektów złych pod względem sanitarno-technicznym stwierdzono w grupie 

zakładów fryzjerskich i fryzjersko- kosmetycznych. Na skontrolowane 2342 zakłady złą 

ocenę uzyskało 159 tj. 6,8%.  

Na skontrolowane 544 zakłady kosmetyczne, 19 oceniono negatywnie tj. 3,5%.  

W grupie zakładów odnowy biologicznej, tatuażu i solariów skontrolowano 399 zakładów,  

23 z nich uzyskały ocenę negatywną tj.12,1%.  
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Zły stan sanitarny zakładów fryzjerskich i fryzjersko-kosmetycznych był spowodowany 

głównie brakiem środków dezynfekcyjnych, nieprawidłowo prowadzoną dezynfekcją 

narzędzi i przyborów fryzjerskich i kosmetycznych, a także niewłaściwym ich 

zabezpieczaniem przed wtórnym zanieczyszczeniem. 

Ponadto stwierdzano brak segregacji: bielizny czystej i brudnej, odzieży ochronnej i osobistej, 

a także odnotowano wielokrotne stosowanie bielizny fryzjerskiej i kosmetycznej, używanie 

brudnych narzędzi i sprzętu fryzjerskiego.  

Skontrolowane zakłady nie spełniały wymagań przepisów wyżej cytowanego rozporządzenia 

najczęściej z powodu braku: pomieszczeń sanitarnych WC, wydzielonego miejsca lub 

pomieszczenia do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, odpowiedniej 

wentylacji, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wilgoci ścian przy umywalkach  

i zlewach, braku pomieszczenia lub szaf do przechowywania odzieży własnej, roboczej lub 

ochronnej, braku wydzielonych stanowisk do wykonywania zabiegów pedicure, szaf  

do przechowywania preparatów kosmetycznych, ciepłej wody w zakładzie.  

Działają jeszcze obiekty zlokalizowane w ciasnych pomieszczeniach piwnicznych,  

a podejmowane działania  naprawcze w niewielkim stopniu zmieniają ich stan sanitarny.  

W zakładach, w zależności od przeznaczenia, narzędzia stosowane do obsługi klientów 

poddawane są właściwym zabiegom sterylizacyjnym lub dezynfekcyjnym. 

Niektóre zakłady oferujące makijaż permanentny i tatuaż sterylizują narzędzia w Centralnych 

Sterylizatorniach. Część zakładów sterylizuje narzędzia w autoklawach znajdujących się  

w gabinetach lekarskich. Na wykonanie usług zakłady kosmetyczne posiadają stosowne 

umowy. 

W zakładach kosmetycznych i fryzjerskich stosowany jest do wykonywania usług sprzęt 

jednorazowego użycia (igły, ostrza). Po wykonywanych zabiegach zużyte igły i ostrza 

odkładane są do twardych, oznakowanych pojemników. Zakłady posiadają stosowne umowy 

z profesjonalnymi firmami na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych.  

Coraz częściej w zakładach stosowana jest bielizna jednorazowego użycia. Personel 

obsługujący klientów zaopatrzony jest w odzież ochronną, a w gabinetach kosmetycznych  

do wykonywanych zabiegów stosuje rękawice ochronne. 

W ocenie służb sanitarnych w zakładach fryzjerskich, fryzjersko-kosmetycznych, odnowy 

biologicznej, tatuażu - przestrzegane były zasady sanitarno- higieniczne, a osoby korzystające 

z usług w wyżej wymienionych zakładach powinny czuć się bezpiecznie. 
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Rys. 2 Nowoczesny zakład fryzjerski. 

 

 
 

 

IV.7. Obiekty komunikacji publicznej. 

 Do grupy tej zaliczono: dworce i stacje kolejowe, dworce autobusowe, port lotniczy, 

przystanie żeglugi śródlądowej oraz przystanie żeglarskie. 

W 2006 r. w woj. wielkopolskim ujęto w ewidencji 225 obiektów komunikacji publicznej, 

skontrolowano 202 tj. 89,8% (w 2005 r.-90,5%). W porównaniu z rokiem 2005 liczba 

obiektów zmniejszyła się o 18. 

Podobnie jak w latach minionych likwidowane są kasy biletowe i poczekalnie dla 

podróżnych, a obiekty te zostają przekwalifikowane na przystanki. 

Największą grupę obiektów stanowiły dworce i stacje kolejowe -173 (76,9%) oraz dworce 

autobusowe - 47 (20,8%). W stosunku do wszystkich obiektów ujętych w ewidencji  

w tej grupie, nieliczną grupę stanowiły przystanie żeglugi śródlądowej – 3, przystanie 

żeglarskie -1 oraz port lotniczy-1. 

Na skontrolowane 202 obiekty złą ocenę, na którą składał się stan sanitarno- techniczny  

i bieżący stan sanitarny uzyskało 20 (tj.9,9% w 2005r,-8,7%).  

Odsetek obiektów, w których negatywnie oceniono stan techniczny w porównaniu z rokiem 

minionym utrzymywał się na tym samym poziomie tj. 6,4%. 

Wskaźniki te były jeszcze wyższe w przypadku dworców PKP położonych w miastach.  

Na skontrolowane 74 obiekty 14 z nich oceniono negatywnie tj. 18,9%, w tym pod względem 

technicznym 10 tj.13,5% (w 2005 r.- 17,6% a z uwagi na zły stan techniczny- 13,5%). 

W porównaniu z rokiem 2005 stan sanitarno-techniczny obiektów PKP uległ pogorszeniu  

na terenie działania PPIS w: Chodzieży, Rawiczu, Szamotułach, a stan sanitarny na terenie 

działania PPIS w Poznaniu.  

Brak uregulowań prawnych utrudnia egzekwowanie poprawy stanu sanitarno- technicznego  

w budynkach dworcowych i na stacjach PKP. 
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W ocenie służb sanitarnych stan sanitarno-higieniczny dworców PKS jest lepszy niż obiektów 

PKP. W 2006 r. wszystkie skontrolowane dworce PKS uzyskały ocenę pozytywną. W 2005 r. 

odsetek obiektów ocenionych negatywnie stanowił 6,2%.  

Stan sanitarny pozostałych obiektów komunikacji publicznej (przystani żeglugi śródlądowej, 

przystani żeglarskich oraz portu lotniczego) nie budził zastrzeżeń służb sanitarnych. 

 

IV.8. Ustępy publiczne. 

W 2006 na terenie woj. wielkopolskiego służby sanitarne skontrolowały 154 ustępy 

publiczne, co stanowiło 97% obiektów ujętych w ewidencji (158). Znaczną większość 

skontrolowanych obiektów stanowiły ustępy stałe (90,2%).  

Zły stan sanitarny stwierdzono w 6 ustępach (tj. 3,9%). W analogicznym okresie roku 

minionego, 5 obiektów uzyskało ocenę negatywną (tj. 3.2%). W porównaniu z rokiem 2005 

odsetek obiektów o złym stanie sanitarnym zwiększył się o 0,7%.  

Najwięcej obiektów o złym stanie sanitarno-technicznym stwierdzono na terenie miasta 

Poznania. Podobnie jak w latach ubiegłych 3 ustępy w Poznaniu oceniono jako złe. Dwa  

z nich to obiekty niefunkcjonalne a 1 z nich planowany jest do likwidacji, w związku z tym 

nie prowadzi się w nim żadnych prac remontowych. Ocenę negatywną otrzymały 2 ustępy  

w Koninie i  1 w Kaliszu. 

Zdecydowana większość ustępów w województwie wielkopolskim jest utrzymana  

w prawidłowym stanie sanitarno-technicznym. Działające ustępy są systematycznie 

dezynfekowane, na bieżąco przeprowadzane są w nich remonty i modernizacje, coraz częściej 

dostosowywane są dla osób niepełnosprawnych. Nadal brakuje ustępów przy kościołach,  

na cmentarzach, na targowiskach oraz w miejscowościach wczasowo-turystycznych.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, w miejscowościach organizowania imprez masowych 

stawiane są przenośne systemy sanitarne. 

 

IV.9. Kąpieliska śródlądowe. 

Wszystkie kąpieliska w woj. wielkopolskim to kąpieliska śródlądowe, zorganizowane 

w większości na jeziorach oraz na sztucznych zbiornikach wodnych.  

W 2006 r. w ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. wielkopolskim wykazano 

111 kąpielisk. Skontrolowano 109 kąpielisk, w tym 67 zorganizowanych i 42 kąpieliska 

niezorganizowane.  

Kąpieliska zorganizowane stanowiące większość (60,4%) posiadają wyznaczone 

i oznakowane strefy do kąpieli oraz pomosty. Plaże są wyposażone w urządzenia sanitarne, 
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przebieralnie, kosze na odpady. Na kąpieliskach zorganizowanych zapewniona jest opieka 

ratownika oraz dostępne jest podstawowe wyposażenie medyczne i ratunkowe.  

39,6% kąpielisk to miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, nie zawsze oznakowane 

bądź oznakowane prowizorycznie oraz bardzo rzadko wyposażone w urządzenia sanitarne. 

Stan sanitarny kąpielisk w większości nie budził zastrzeżeń. W porównaniu z rokiem 

ubiegłym nadzorem sanitarnym objęto dodatkowo 4 kąpieliska. 

Ocenę jakości wody w kąpieliskach przeprowadzano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530). 

W czasie trwania sezonu turystycznego wykonano 1674 badania fizyko-chemiczne i 1678 

badań bakteriologicznych. W 98 kąpieliskach (62 kąpieliskach zorganizowanych i 36 

miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli), co stanowi 89,9% obiektów, woda 

odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia, w pozostałych 11 kąpieliskach (10,09%) 

odnotowano przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń wskaźników 

fizykochemicznych lub bakteriologicznych.  

Najczęstszym powodem kwestionowania jakości wody w kąpieliskach były przekroczenia 

wskaźników fizykochemicznych (tlen rozpuszczony, BZT5, niska przeźroczystość). W takich 

przypadkach uznawano wodę jako przydatną do kąpieli, nie widząc bezpośredniego 

zagrożenia zdrowotnego dla osób kąpiących się. Gdy badania laboratoryjne wskazywały  

na zanieczyszczenia bakteriologiczne wody, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni 

wydawali stosowne decyzje o zamknięciu kąpieliska, aż do czasu, gdy woda ponownie 

odpowiadała warunkom higieniczno-zdrowotnym. 

 

IV.10. Baseny kąpielowe. 
             W 2006 r. w woj. wielkopolskim w ewidencji służb sanitarnych było 79 basenów 

kąpielowych, 68 w miastach oraz 11 na terenach wiejskich, w tym 55 basenów krytych. 

Skontrolowano 76 obiektów basenowych tj. 96% wszystkich obiektów objętych ewidencją. 

Wszystkie baseny w woj. wielkopolskim zasilane są wodą produkowaną przez wodociągi 

służące do zbiorowego zaopatrzenia ludności za wyjątkiem basenu w Zdunach/ Krotoszyn, 

który zasilany jest wodą z własnego ujęcia (studnia głębinowa). 

W ciągu roku pobranych zostało 2366 próbek wody z basenów kąpielowych. W przypadku 

złej jakości wody wydawano zalecenia dotyczące przeprowadzenia działań zmierzających  

do uzyskania poprawy jakości wody w nieckach basenowych (m.in. dezynfekcja). 

W Poznaniu nadzorem zostały objęte dwa nowe obiekty basenowe, nowoczesne, o wysokim 

standardzie: Centrum Zdrowia i Urody ,,Aquapolis’’, w skład którego wchodzą basen 
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rekreacyjny o pojemności 60m³, służący głównie do nauki pływania i aerobiku dla małych 

grup dzieci w wieku szkolnym. W obiekcie znajdują się również pomieszczenia do odnowy 

biologicznej, salon fryzjerski oraz kosmetyczny. 

Kolejny nowy obiekt basenowy oddany w Poznaniu to ,, Atlantis”. Wyposażony w cztery 

niecki basenowe: basen sportowy, rekreacyjny, brodzik oraz basen zjeżdżalnię. Oprócz 

pływalni w budynku znajdują się również inne pomieszczenia rekreacyjne tj: siłownia, sauna 

sucha, gabinet masażu oraz barek. Basen przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.  
 

Rys. 3  Nowoczesna pływalnia.                

 
  

W Puszczykowie (powiat poznański) został oddany do użytku obiekt basenowy ,,Wellness” 

SPA. Oprócz niecki basenowej w obiekcie znajdują się również pomieszczenia rekreacyjne. 

Spośród 76 skontrolowanych basenów kąpielowych stan trzech z nich tj: 3,9% oceniono 

negatywnie: w Poznaniu (basen „Hera”), Kępnie oraz Rawiczu. Najczęstsze uchybienia  

w kwestionowanych obiektach dotyczyły: brudnych szafek do ubrań, brudnych prysznicy, 

kafelków (kamień, osad z mydła, rdza), zasłony prysznicowe z osadem kamienia i mydła, 

koryta przelewowe w niecce basenowej z widocznym osadem, wyłożone maty 

antypoślizgowe, pod którymi widoczne włosy i inne zanieczyszczenia, bałagan  

w maszynowni, skorodowane filtry. 

W stosunku do roku poprzedniego stan sanitarno- techniczny uległ pogorszeniu z 2,7% 

basenów ocenionych negatywnie w 2005 roku do 3,9% w roku 2006. 

 

IV.11. Hałas komunalny. 

  W 2006 roku w woj. wielkopolskim rozpatrzono 24 interwencje dotyczące 

uciążliwości spowodowanych hałasem w miejscu zamieszkania. W stosunku do roku 2005 

ilość interwencji zmniejszyła się o 7,7%. Mieszkańcy skarżyli się głównie na hałas 
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przenikający do ich mieszkań od instalacji pracujących zarówno w budynkach mieszkalnych 

jak i poza nimi, uciążliwego oddziaływania zakładów produkcyjnych (np. piekarnia, 

drukarnia, zakład produkcji betonów itp.), lokali rozrywkowych, w których odbywają  

się imprezy muzyczne i dyskoteki, uciążliwości wynikających z sąsiedztwa zakładów 

handlowo-usługowych.  

W wyniku pomiarów wykonanych w siedmiu obiektach mieszkalnych stwierdzono 

przekroczenie wartości dopuszczalnego poziomu hałasu (wg normy PN-87/B-02151/02)  

w czterech pomieszczeniach. Przyczyną ponadnormatywnego hałasu w dwóch obiektach był 

hałas handlowo-usługowy, w pozostałych hałas instalacyjny i pochodzący z lokalu 

prowadzącego działalność rozrywkową. Pozostałe interwencje uznano jako bezzasadne  

na podstawie przeprowadzonych kontroli, bądź na podstawie zebranej dokumentacji.  

 W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku 

w badanych pomieszczeniach, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

podejmował działania administracyjne nakazujące zastosowanie środków technicznych 

zabezpieczających przed przenikaniem nadmiernego hałasu (rys.4). 
 

Rys. 4  Ekran akustyczny przy ul. Niestachowskiej w Poznaniu.      

 
   
IV.12. Podsumowanie. 

1. W 2006 r. odsetek obiektów użyteczności publicznej ( nie ujęto obiektów wodnych oraz 

kąpielisk) ocenionych negatywnie stanowił 5,0% i w porównaniu z analogicznym okresem 

roku minionego uległ zwiększeniu ( w 2005 r.-2,1%).  

W grupie obiektów użyteczności publicznej częściej niż przed rokiem oceniano negatywnie 

stan sanitarny zakładów fryzjerskich, fryzjersko-kosmetycznych, kosmetycznych i odnowy 

biologicznej – obiekty o złym stanie stanowiły 6,1% ogółu obiektów skontrolowanych  

w tej grupie ( w 2005 r.-2,0%). Przyczyną wzrostu w tej grupie obiektów odsetka zakładów  

o złym stanie sanitarnym był fakt, iż z końcem maja 2006r. minął dwuletni okres 



 40

dostosowawczy warunków świadczenia usług do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 

lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać 

zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 31, poz. 

231). W związku z tym przyjęto ostrzejsze kryteria oceny tej grupy obiektów. 

2. W stosunku do roku poprzedniego uległ pogorszeniu stan sanitarno-techniczny basenów, 

3,9% oceniono negatywnie (w 2005 r.-2,7%).  

3. W 2006 r. 13,3% obiektów PKP oceniono negatywnie z uwagi na zły stan sanitarny  

(w 2005 r. 10,9%). Stan techniczny dworców i stacji kolejowych utrzymywał się na poziomie 

roku minionego, a ich stan sanitarny uległ pogorszeniu.  

4. W 2006 r. 4,8% domów pomocy społecznej uzyskało ocenę negatywną z uwagi na zły san 

sanitarny. W porównaniu do roku minionego ich stan sanitarny uległ poprawie  

(w 2005 r.-7,1%). 

5. Stan sanitarny pozostałych obiektów użyteczności publicznej utrzymywał się na poziomie 

roku 2005.  
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V. 

 
STAN SANITARNY ZAKŁDÓW OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

 
Nadzór sanitarny sprawowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną  nad zakładami 

lecznictwa wiąże się z oceną warunków, w jakich udzielane są świadczenia profilaktyczno –

lecznicze. 

W woj. wielkopolskim w 2006 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę  

w 3001 placówkach spośród 5053 ujętych w ewidencji. Obejmowały one: 

a) zakłady opieki zdrowotnej – skontrolowano 1387 placówek (80,8% ujętych w ewidencji),  

b) praktyki lekarskie i pielęgniarskie w tym: indywidualna praktyka lekarska – 

skontrolowano 370 placówek (49,7% ujętych w ewidencji), indywidualna specjalistyczna 

praktyka lekarska – 995 placówek (47,6% ujętych w ewidencji), grupowa praktyka lekarska - 

23 placówki (71,9% ujętych w ewidencji), indywidualna i grupowa praktyka pielęgniarska – 

133 placówki (43,5% ujętych w ewidencji) inne podmioty świadczące usługi medyczne –  

93 placówki (41,1% ujętych w ewidencji). 

 
Tab. 1 Zakłady opieki zdrowotnej skontrolowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w latach  
2004 – 2006. 

 
Rodzaj placówki Rok Liczba skontrolowanych 

obiektów 
% obiektów objętych 

ewidencją 
Zakłady opieki zdrowotnej – 

ogółem 
2006 
2005 
2004 

1387 
1253 
1249 

80,8 
84,0 
89,0 

Praktyki lekarskie i 
pielęgniarskie – ogółem oraz 
inne podmioty świadczące 

usługi medyczne 

2006 
2005 
2004 

1614 
1508 
1963 

47,6 
49,3 
61,7 

Razem 2006 
2005 
2004 

3001 
2761 
3212 

58,7 
60,7 
70,1 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej  

z 10 listopada 2006 r. obowiązuje od 9.12.2006 r. i nakłada obowiązek ponownego 

weryfikowania programów dostosowawczych i ich akceptowania przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną. Placówki uzyskały dalsze przedłużenie okresu dostosowawczego do wymogów 

zawartych w przepisach. 

Najczęściej występujące niezgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  

to niefunkcjonalność bloków operacyjnych, centralnej sterylizatorni, brak odpowiedniej 

wentylacji, klimatyzacji, krzyżowanie dróg czystych i brudnych, brak śluz i izolatek, 

zagęszczenie łóżek w salach chorych, brak wind, wyeksploatowana stolarka drzwiowa  

i okienna, zły stan techniczny ścian i podłóg, wyeksploatowane komory dezynfekcyjne, brak 
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stacji przygotowania łóżek, brak rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę, niedostosowanie 

pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio wyposażonych 

pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w placówkach. 

 

V.1. Zakłady opieki zdrowotnej – ogółem. 

W 2006 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała stan sanitarny 1387 placówek co 

stanowi 80,8% ogółu zakładów opieki zdrowotnej ujętych w ewidencji. 

Kwestionowany stan techniczno – sanitarny placówek i remonty podejmowane bez 

przerywania świadczenia usług medycznych, wymusiły zwiększenie liczby kontroli w tych 

samych placówkach. 

Wymogi wynikające z przepisów prawnych stawiane placówkom publicznym  

i niepublicznym są te same, toteż w planowaniu nadzoru bieżącego kierowano się  kondycją 

techniczną obiektu, zakresem świadczeń i liczebnością populacji objętej świadczeniami.  

 
Tab.  2 Udział placówek niepublicznych w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej. 

 
Rok Ogólna  liczba 

zakładów opieki 
zdrowotnej 

Ogólna liczba ZOZ 
niepublicznych 

% ZOZ 
niepublicznych 

2006 1716 1572 91,6 
2005 1491 1349 90,5 
2004 1403 1265 90,2 

 
W roku 2006 skontrolowano 90,3% placówek publicznych i 80,0% placówek niepublicznych. 

Wśród placówek niepublicznych dominują przychodnie, ośrodki, poradnie. 

Spośród ogółu skontrolowanych obiektów w 7,6% stwierdzono zły stan sanitarny. Ocena taka 

dotyczyła średnio trzykrotnie częściej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wśród 

skontrolowanych placówek niepublicznych jako zły oceniono stan sanitarny w 6,2% 

obiektów. Ogólnie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej były ocenione korzystniej  

od publicznych, na co miał znaczny wpływ krótszy okres eksploatacji obiektów. 
 
Tab.  3  Zakłady opieki zdrowotnej w złym stanie sanitarnym w 2006r.  woj. wielkopolskie. 

 
ZOZ Miasto Wieś Ogółem 

Skontrolowano 108 22 130 Publiczne 
w złym stanie 
sanitarnym 

23 (21,3%) 5 (22,7%) 28 (21,5%) 

Skontrolowano 1007 250 1257 Niepubliczne 
w złym stanie 
sanitarnym 

54 (5,4%) 24 (9,6%) 78 (6,2%) 

Skontrolowano 1115 272 1387 Ogółem 
w złym stanie 
sanitarnym 

77 (6,9%) 29 (10,1%) 106 (7,6%) 
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V.2. Zakłady lecznictwa zamkniętego. 

Do obiektów tej grupy w woj. wielkopolskim w 2006 r. należały szpitale publiczne  

i niepubliczne, szpital uzdrowiskowy, zakłady opiekuńczo lecznicze, zakłady opieki 

hospicyjno – paliatywnej. 

W ciągu roku sprawozdawczego zlikwidowana została jedna placówka: Szpital Grunwaldzki 

w Poznaniu, jedna natomiast, w wyniku restrukturyzacji, została włączona do struktur 

Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu (Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii 

Urazowej w Poznaniu). 

Na koniec roku sprawozdawczego 2006 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowało  

66 jednostek administracyjnych szpitali rozmieszczonych w 105 obiektach, oddalonych  

od macierzystej jednostki, czasem działającej na obszarze innego powiatu. Obiekty  

są zróżnicowane pod względem kondycji technicznej, zaopatrzenia w wodę i organizacji 

działalności. Najczęściej placówka macierzysta rozbudowana jest o obiekty, w których 

mieszczą się oddziały szpitalne o różnym profilu, ale także jest to np. Ratownictwo  

i Transport Medyczny, Oddział Detoksykacji, Uzależnień Alkoholowych, Laboratorium, 

Stacja Dializ, Poradnie Przyszpitalne czy Rehabilitacja.  

 

V.3. Szpitale. 

W  2006 r. kontrolę stanu sanitarnego przeprowadzono w 67 szpitalach, spośród 68 ujętych w 

roku sprawozdawczym w ewidencji (98,5%). Odstąpiono od kontroli w minionym roku 

jednostki szpitalnej, której dalsze funkcjonowanie planowane jest w strukturach innego 

szpitala (Szpital Rehabilitacyjny „Miłowody” SPZOZ – Kowanówko  powiat Oborniki. 

  Spośród skontrolowanych szpitali stan sanitarny oceniono jako zły w co trzeciej 

placówce. Wpływ na ocenę negatywną obiektu ma jego kondycja techniczna  

i niedostosowanie do obowiązujących wymogów zawartych w przepisach.  

 

 

V.3.1. Stan techniczny i funkcjonalny szpitali. 

Zaangażowanie placówek w poprawę stanu technicznego i funkcjonalności  

jest zróżnicowane. Znacznym utrudnieniem w osiąganiu znaczących efektów  w remontach 

jest wiek, rozwiązania architektoniczne i stopień wyeksploatowania budynków. 

Znacznie skuteczniej dostosowywane są placówki stosunkowo nowe. Oddawanie ich jednak 

do użytku jest często rozłożone w czasie. Bieżące naprawy i remonty prowadzi się  

w obiektach w zakresie uzależnionym od możliwości finansowych placówek. Znacznych 

nakładów i odpowiedniego planowania wymaga poprawa stanu technicznego bloków 
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operacyjnych, centralnej sterylizatorni, bloków porodowych oraz wymiany wyeksploatowanej 

instalacji wodno – kanalizacyjnej. Nadal stwierdzanym w szpitalach uchybieniem są brudne 

ściany i sufity pomieszczeń, zużyta stolarka drzwiowa i okienna, nieodpowiednia  

lub wyeksploatowana armatura sanitarna, skorodowane brodziki, zły stan techniczny 

powierzchni mebli, wyposażenia sal chorych i gabinetów zabiegowych, pomieszczeń 

gospodarczych, uchybienia w eksploatacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

uszkodzona glazura lub jej brak przy umywalkach i w węzłach sanitarnych oraz braki  

w wyposażeniu (wózki do transportu chorych, bielizny i odpadów).  

Występują też uchybienia, których likwidację planują szpitale zgodnie z przygotowanym 

programem dostosowawczym m. in.: 

- krzyżowanie dróg czystych i brudnych w różnych pomieszczeniach i ciągach 

komunikacyjnych, 

- brak klimatyzacji, filtrów powietrza w pomieszczeniach wymagających powietrza  

o podwyższonej czystości mikrobiologicznej, 

- zbyt mała powierzchnia sal chorych (zagęszczenie łóżek), 

- brak węzłów sanitarnych przy salach chorych,  

- braki w zakresie wyposażenia do utrzymania czystości rąk, 

- brak wind, 

- brak lub niedostateczna liczba śluz fartuchowo – umywalkowych, 

- brak odpowiedniego wyposażenia brudownika i pomieszczeń porządkowych, 

- nieprzystosowanie lub tylko częściowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, 

- brak rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę. 

W większości szpitali płynne odpady usuwane są bezpośrednio do ogólnej sieci 

kanalizacyjnej. W szpitalach o profilu zakaźnym, ścieki podlegają wstępnemu oczyszczeniu  

i (lub) dezynfekcji przed odprowadzeniem ich do kanalizacji. 

Na terenie województwa znajduje się jeden Szpital Uzdrowiskowy, który utworzono  

ze Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci w Osiecznej. W 2006 r. stan sanitarny 

obiektu oceniono jako dobry. Placówka w roku sprawozdawczym udzielała świadczeń 

leczniczo – rehabilitacyjnych w zakresie schorzeń układu oddechowego, rehabilitacji 

ogólnoustrojowej oraz leczenia otyłości u dzieci od 5 do 18 lat.  

 

V.3.2. Utrzymanie czystości pomieszczeń i porządku w otoczeniu szpitali. 

Czystość bieżąca i porządek w szpitalach i ich otoczeniu nie budził istotnych zastrzeżeń. 

W szpitalach utrzymuje się tendencja powierzania sprzątania wyspecjalizowanym firmom 
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świadczącym usługi. Przestrzegana jest zasada sprzątania pomieszczeń w zależności od stref 

czystości. Do mycia i dezynfekcji powierzchni stosowane są zestawy sprzętu (wózki): 

 - wiadra dwukomorowe z odciskaczem, bawełniane mopy i ścierki podlegające praniu  

i dezynfekcji. Stwierdzono wystarczający i uzupełniany w miarę potrzeb zapas środków 

czystościowych i dezynfekcyjnych. W obiektach wydzielone są magazyny lub zabezpieczone 

szafy do przechowywania środków do utrzymania czystości i dezynfekcyjnych. Poszczególne 

komórki organizacyjne posiadają opracowane procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji. 

Stwierdzono niedobory automatycznych urządzeń do mycia i dezynfekcji. 

Nie stwierdzono też istotnych zastrzeżeń w utrzymaniu porządku w otoczeniu szpitali.  

 

V.3.3. Zaopatrzenie w wodę. 

W roku sprawozdawczym dla szpitali woj. wielkopolskiego podstawowym źródłem 

zaopatrzenia w wodę były wodociągi publiczne (miejskie i wiejskie). Wodę z własnego  

ujęcia czerpało 19 szpitali, co stanowi 30% . Dla tych szpitali awaryjne źródło stanowiły 

wodociągi publiczne. Pomimo wymagań prawnych, znaczny odsetek szpitali (38%) nie 

posiada  awaryjnego źródła zaopatrzenia w wodę. 

W nielicznych badaniach kwestionowano jakość wody z uwagi na przekroczenia parametrów 

fizyko-chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 

2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia  

(Dz. U. Nr 203, poz. 1728) – obowiązującym do dnia 16 sierpnia 2006 r., 

- mętności, barwy, manganu i żelaza (ZOZ w Międzychodzie, w Kościanie, w Ostrowie 

Wlkp. oraz w Szamotułach). W tym ostatnim jakość wody uległa poprawie w wyniku 

przeprowadzonych działań naprawczych i płukaniu sieci wodociągowej, 

- amoniaku, azotanów, manganu i żelaza (ZOZ w Śmiglu i Wonieściu), 

- manganu i żelaza w szpitalu w Pleszewie zaopatrywanym z wodociągu lokalnego. 

Poza pojedynczym przypadkiem, gdzie przekroczenia bakteriologiczne stwierdzono w próbce 

wody dostarczonej z własnego ujęcia w Wyrzysku, jakość wody pod względem 

bakteriologicznym we wszystkich pozostałych placówkach była właściwa. W porównaniu  

z rokiem ubiegłym poprawiła się jakość w wodociągu publicznym w Opalenicy 

zaopatrującym Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Opalenicy. Nie stwierdzono deficytów  

w dostawie wody ciepłej i zimnej.   

 

V.3.4. Dezynfekcja. 

W roku sprawozdawczym nieprawidłowości dotyczące procedur dezynfekcyjnych stanowiły 

nieliczną grupę uchybień. Na ogół przestrzegane są zasady doboru środków dezynfekcyjnych 
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w zakresie stężenia i czasu działania. W części szpitali funkcjonują centralne punkty 

przygotowywania środków dezynfekcyjnych, z drugiej jednak strony zwiększa się asortyment 

preparatów, których użycie wymaga przygotowania roztworu bezpośrednio przed procesem 

dezynfekcji. 
 
Rys.1 Centralny punkt przygotowywania roztworów dezynfekcyjnych w ZOZ Poznań-Nowe Miasto  
ul. Szwajcarska 3 
 

 
 

Istotny problem stanowi dezynfekcja narzędzi medycznych w placówkach, które  

nie posiadają centralnych sterylizatorni. Nadal zbyt mała liczba placówek wyposażona jest  

w automatyczne myjnie-dezynfektory do sprzętu endoskopowego. Stwierdzone uchybienia  

w zakresie dezynfekcji dotyczyły: 

- braku oznakowania pojemników z roboczymi roztworami środków dezynfekcyjnych, 

- braku właściwych pojemników do dezynfekcji sprzętu medycznego, stwierdzano                

nieodpowiednie pojemniki tj. menzury, miski, słoje, wiadra, bez pokryw i sit, 

- braku opracowanych procedur dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego, 

- braku zabezpieczenia dezynfekowanego sprzętu przed wtórnym zanieczyszczeniem, 

- stosowania nieprawidłowo przygotowanych pojemników do dezynfekcji, 

- nieprzestrzegania zasady całkowitego zanurzenia dezynfekowanego sprzętu, 

- nieprawidłowego przechowywania koncentratów dezynfekcyjnych tj. bez zabezpieczenia  

w miejscach ogólnodostępnych. 

 

V.3.5. Komory dezynfekcyjne. 

Zaledwie 17 szpitali województwa wielkopolskiego (26% będących w ewidencji) 

wyposażonych jest w komory dezynfekcyjne. Wszystkie placówki posiadające komory 

to zakłady publiczne. Spośród 18 komór dezynfekcyjnych, znajdujących się w zakładach 

lecznictwa stacjonarnego, eksploatowanych jest 15 urządzeń. Większość zainstalowanych  
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w szpitalach komór to urządzenia starego typu: 5 z nich to urządzenia 17-letnie,  

7 eksploatowanych jest ponad 30 lat, tylko 6 to urządzenia nowsze. Komory dezynfekcyjne 

wykorzystywane są z reguły do dezynfekcji wyposażenia łóżek szpitalnych tj. kocy, 

poduszek, materacy, z których korzystali chorzy zakaźnie. 
Rys. 2 Komora dezynfekcyjna w ZOZ Poznań-Nowe Miasto ul. Szwajcarska 3. 

 

 
 

Zaledwie w 2 placówkach tj. w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym AM  

w Poznaniu oraz w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań-Nowe Miasto, komory 

dezynfekcyjne stanowią wyposażenie nowoczesnych stacji łóżek i służą do rutynowej 

dezynfekcji wyposażenia łóżek. 
Rys. 3 Myjnia automatyczna do mycia i dezynfekcji łóżek w stacji łóżek ZOZ Poznań-Nowe Miasto  

ul. Szwajcarska 3. 
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W 3 szpitalach woj. wielkopolskiego tj. w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym 

AM w Poznaniu, w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań-Nowe Miasto oraz w Szpitalu 

Specjalistycznym w Pile, znajdują się stacje przygotowania łóżek spełniające wymagania 

obowiązujących przepisów. Ponadto 6 placówek posiada punkty mycia i dezynfekcji łóżek 

niespełniające wymagań. 

 

V.3.6. Sterylizacja. 
Rys. 4 Centralna Sterylizacja ZOZ Poznań-Nowe Miasto ul. Szwajcarska 3. 

 

 
 

Szpitale posiadające w swoich strukturach centralne sterylizatornie stanowią jedynie 20% 

nadzorowanych placówek i są to wyłącznie publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W roku 

2006 na terenie województwa nie uruchomiono nowych centralnych sterylizatorni. 

 
Rys. 5 Centralna Sterylizacja ZOZ Poznań-Nowe Miasto ul. Szwajcarska 3. 
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Ponadto 9 zakładów lecznictwa zamkniętego wyposażonych jest w podręczne sterylizatornie 

spełniające wymagania obowiązującego do grudnia 2006 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 985). W większości szpitali funkcjonują 

sterylizatornie przy blokach operacyjnych lub usytuowane centralnie autoklawy, w których 

sterylizuje się sprzęt, materiały i narzędzia wcześniej przygotowane w oddziałach i innych 

punktach. 
Rys. 6 Blok Operacyjny ZOZ Poznań-Nowe Miasto ul. Szwajcarska 3. 

 

 
 

Najbardziej popularną metodą sterylizacji w placówkach lecznictwa stacjonarnego jest 

autoklawowanie. Nadal obserwuje się wycofywanie z użycia sterylizatorów na suche gorące 

powietrze, które obecnie wykorzystywane są do sterylizacji naczyń stołowych i butelek 

niemowlęcych i szkła laboratoryjnego. Liczbę eksploatowanych urządzeń sterylizujących  

w szpitalach publicznych i niepublicznych przedstawiono na rys.7 i 8. 
Rys. 7 Liczba eksploatowanych urządzeń sterylizujących w szpitalach publicznych  w 2006 r. 

 

155

21

1
5
3

35
autoklawy

sterylizatory na suche
gorące powietrze
inne np.. Steris

sterylizatory
formaldehydowe
plazmowe

sterylizatory na tlenek
etylenu

  



 50

 Rys. 8 Liczba eksploatowanych urządzeń sterylizujących w szpitalach niepublicznych  w 2006 r. 
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W porównaniu z rokiem 2005 znacznie zmniejszyła się liczba eksploatowanych urządzeń. 

Największy spadek odnotowano w liczbie autoklawów, co wiąże się z wycofywaniem  

z użycia starych urządzeń. Podobna sytuacja dotyczy sterylizatorów na tlenek etylenu.  

W przeciągu roku wycofano z użycia 12 sterylizatorów typu GST-21, które nie spełniają 

wymagań obowiązujących przepisów.  
 
 
Tab. 4  Liczba eksploatowanych urządzeń sterylizujących zakładach lecznictwa zamkniętego w latach 
2005 i 2006. 
 
          rodzaj urządzenia         urządzenia 

eksploatowane w 2005r.

       urządzenia 

eksploatowane w 2006r.

         autoklawy             200             171 

sterylizatory na suche gorące powietrze               29               21 

sterylizatory na tlenek etylenu               49               37 

sterylizatory formaldehydowe                 7                 6 

sterylizatory plazmowe                 4                 4 

sterylizatory inne np. Steris                 2                 2 

         razem              291              241 

 

W świetle obowiązujących przepisów kierownicy zakładów opieki zdrowotnej zobligowani są 

do zapewnienia warunków skutecznej sterylizacji oraz prowadzenia dokumentacji procesów 
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sterylizacji. W związku z powyższym zakłady opieki zdrowotnej woj. wielkopolskiego nie są 

objęte rutynową kontrolą zewnętrzną procesów sterylizacji. Pracownicy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej podczas prowadzonych kontroli aktualizują rejestr urządzeń 

sterylizujących, kontrolują dokumentacje procesów sterylizacji oraz prawidłowość kontroli 

wewnętrznej procesu sterylizacji. 

 

V.3.7. Żywienie pacjentów w szpitalach. 

W 2006 r. w szpitalach woj. wielkopolskiego prowadzono nadzór nad żywieniem 

pacjentów w 75 blokach żywienia. Większość nadzorowanych szpitali prowadziła żywienie 

pacjentów w oparciu o własne kuchnie centralne (52%). Znaczna część szpitali w zakresie 

żywienia korzystała także z usług wyspecjalizowanych firm cateringowych (35%). Część 

szpitali (13%) udostępniła, najczęściej w formie dzierżawy, własne kuchnie firmom 

zewnętrznym, które niekiedy świadczyły usługi żywieniowe nie tylko dla szpitala 

macierzystego, ale również dla sąsiednich placówek. 

Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i wyposażenia bloków żywienia w szpitalach, 

w stosunku do roku 2005, nie uległ zmianie, jednak w kompleksowej ocenie sanitarnej 54 

bloków żywienia, 2 obiekty (3,7%) zostały ocenione jako niezgodne z wymaganiami (szpital 

w Międzychodzie i w Sierakowie Wielkopolskim ze względu na brak aktualnych orzeczeń 

lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych). Żywienie pacjentów w powyższych 

szpitalach prowadzone było za pośrednictwem tej samej zewnętrznej firmy cateringowej. 

Pozostałe 52 bloki żywienia szpitali województwa wielkopolskiego ocenione wg 

arkusza oceny dla obiektów żywienia zbiorowego typu zamkniętego zostały uznane jako 

zgodne z wymaganiami.  

Mimo pozytywnych ocen, w blokach żywienia w szpitalach stwierdzano jednak szereg 

nieprawidłowości. 

Do najczęściej odnotowywanych uchybień sanitarno-higienicznych należy zaliczyć: 

- nieprawidłową funkcjonalność pomieszczeń bloku żywienia, w tym krzyżowanie się dróg 

„brudnych” i „czystych”, 

- zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń kuchni centralnej i pomieszczeń przyległych, 

- brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, 

- nieprawidłową dezynfekcję termiczną naczyń stołowych, 

- brak prawidłowych warunków do przewozu czystych naczyń stołowych do kuchni 

oddziałowych, 

- brak umywalek do mycia rąk w kuchniach oddziałowych, 

- brak stanowiska i sprzętu do wyparzania jaj. 
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W blokach żywienia w szpitalach stwierdzano ponadto przypadki braku wdrażania systemów 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności: 

- brak kompletnych instrukcji dobrych praktyk higienicznych i zapisów dokumentujących ich 

realizację, 

- niepodejmowanie działań w zakresie wdrażania zasad systemu HACCP (system analizy 

zagrożeń i krytycznych punktów kontroli), 

- brak okresowych szkoleń personelu dot. systemu HACCP oraz wymagań dobrej praktyki 

higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). 

Większość bloków żywienia w szpitalach, jak również firm cateringowych obsługujących 

szpitale, w zakresie żywienia stosuje zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej. 

Opracowane są wymagane instrukcje, procedury, prowadzone są rejestry i zapisy z zakresu 

tych praktyk. Przykładem mogą być: 

- firma cateringowa świadcząca usługi dla Szpitala Miejskiego we Wrześni posiadająca 

opracowany i wdrożony system zapewnienia bezpieczeństwa żywności, 

- blok żywienia w szpitalu w Złotowie posiadający wdrożone dobre praktyki (GHP i GMP) 

oraz posiadający certyfikat ISO 9000. Zakład posiada również wdrożony system analizy 

zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), zarówno w kuchni głównej jak  

i w kuchniach oddziałowych, 

- blok żywienia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie posiadający wdrożony 

system oparty o zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP). 

Utrzymywanie dobrego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego bloków żywienia  

w szpitalach na terenie woj. wielkopolskiego jest również efektem wdrażania ww. systemów. 

W roku 2006 prowadzono ocenę prawidłowości planowania i realizacji żywienia 

pacjentów w szpitalach na podstawie analizy sporządzanych jadłospisów oraz pobierania 

materiałów do oceny teoretycznej (tzw. dekadowe zestawienie zużytych produktów). 

Jadłospisy opracowywane były z udziałem dietetyków z uwzględnieniem wartości 

kalorycznej i odżywczej. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 

posiłki przygotowywano w oparciu o opracowanie „System dietetyczny dla zakładów służby 

zdrowia” H. Szczygłowej. Do przygotowywania posiłków wykorzystywano piece 

konwekcyjne, umożliwiające produkcję potraw o obniżonej zawartości tłuszczu i lepszych 

walorach smakowych. 

Dokonano oceny 46 jadłospisów dekadowych w 45 szpitalach - większość ocenionych 

jadłospisów za okres dekady była zgodna z zasadami racjonalnego żywienia jednak  

w 2 przypadkach jadłospisy zostały ocenione jako nieprawidłowe. Jadłospisy dekadowe  

w szpitalach w Międzychodzie i Sierakowie, w których żywienie całodzienne pacjentów 



 53

zapewnia firma zewnętrzna wykazały brak dostatecznego udziału warzyw i owoców, brak 

urozmaicenia w doborze produktów i sposobie przygotowywania potraw oraz brak w posiłku 

kolacyjnym pełnowartościowego białka. 

Odrębne zagadnienie dotyczy oceny sanitarnej kuchni mlecznych zlokalizowanych  

na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych, w których przygotowywane są posiłki dla 

niemowląt – posiłki mleczne, mieszanki mleczne, kaszki, kleiki odtwarzane z gotowych 

produktów sypkich, zupy jarzynowe oraz herbatki z glukozą lub cukrem. Z uwagi  

na zmniejszającą się liczbę dzieci karmionych sztucznie, do karmienia używane były gotowe 

preparaty płynne w jednorazowych opakowaniach z jednorazowym smoczkiem. Mieszanki 

mleczne przygotowywane były bezpośrednio przed karmieniem, w niektórych szpitalach 

przechowywane w lodówkach i pasteryzowane przed wydaniem. Mieszanki mleczne 

przygotowywane były wg opracowanych procedur i, jak odnotowywano w protokołach  

z kontroli, ściśle przestrzeganych przez pracowników kuchni mlecznych. W Szpitalu  

w Wolsztynie ze względu na brak funkcjonalności kuchnia mleczna zaprzestała działalności 

od 01.10.2006 r. W chwili obecnej szpital korzysta z gotowych mieszanek i dań 

dostarczanych w opakowaniach jednostkowych przygotowywanych bezpośrednio przed 

karmieniem.  

W szpitalach województwa wielkopolskiego funkcjonowały łącznie 34 kuchnie 

mleczne. Wszystkie zostały skontrolowane i ocenione jako zgodne z obowiązującymi 

wymaganiami higieniczno – sanitarnymi. Stan sanitarno-techniczny kuchni mlecznych 

zapewniał prawidłowe warunki do przygotowywania pokarmu dla noworodków i niemowląt. 

Próbki posiłków pobierane w kuchniach mlecznych do badań mikrobiologicznych wykazały 

ich prawidłową jakość zdrowotną. 

 

V.3.8. Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów medycznych. 
Na stanowiskach pracy opracowane i wdrożone są procedury z zakresu prawidłowego 

postępowania z odpadami.  

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami 

komunalnymi. Odpady zbierane są do worków foliowych, a następnie przechowywane  

w kontenerach i pojemnikach w  wydzielonym miejscu (zadaszonym z betonową posadzką). 

Pojemniki są regularnie opróżniane i wywożone przez specjalistyczne firmy na składowiska 

odpadów komunalnych. 

W większości szpitali prowadzi się ewidencję odpadów z podziałem na poszczególne grupy 

zgodnie z ustawą o odpadach i katalogiem odpadów.   
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Z własnych spalarni odpadów korzysta szpital w Poznaniu (ZOZ Nowe Miasto) oraz  

w Jarocinie. W roku 2006 r. likwidacji uległy spalarnie przyszpitalne w Kaliszu, Pile  

i Chodzieży. Odpady z tych szpitali przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów  

w Koninie lub Gorzowie Wlkp. Pozostałe szpitale w województwie wielkopolskim posiadają 

umowy z firmami transportowymi posiadające stosowne zezwolenia na transport odpadów 

niebezpiecznych, które odwożą je do termicznego unieszkodliwienia w profesjonalnych 

spalarniach na terenie Wielkopolski i innych województw do: Gorzowa Wlkp., Bytomia, 

Bełchatowa, Koszalina, Katowic.   

W dalszym ciągu Prywatna Lecznica „Certus” unieszkodliwia zakaźne odpady 

medyczne poprzez autoklawowanie, co jest niezgodne z art. 42 ust.1a znowelizowanej ustawy 

o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm./. 

Autoklaw posiada pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego (wydana przez PZH  

w Warszawie) z dnia 18.10.2004 r. Prywatna Lecznica „Certus” posiada pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów medycznych wydane przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 

24.03.2006 r. do 2016 r. zezwalające na unieszkodliwianie poprzez autoklawowanie. 

Autoklaw poddawany jest kontroli testami sprawdzającymi skuteczność sterylizacji. Odpady 

po autoklawowaniu przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie, gdzie 

podlegają kolejnemu- termicznemu unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującą ustawą. 

Zużyte świetlówki, odczynniki laboratoryjne, wywoływacze i utrwalacze oraz inne 

odpady zawierające  rtęć są zbierane, a następnie odbierane przez uprawnione firmy. Szczątki 

pooperacyjne i pozabiegowe z bloku operacyjnego, oddziału położniczo-ginekologicznego  

i prosektorium składowane są w pojemnikach Clinik-box i przenoszone do chłodni, gdzie 

przechowywane są do czasu odbioru i wywozu do unieszkodliwienia termicznego.  

 

V.3.9. Pralnictwo i gospodarka bielizną szpitalną. 

Postępowanie z bielizną szpitalną w placówkach określają opracowane procedury, 

które są wdrażane do stosowania w poszczególnych oddziałach. Za sterylizację bielizny 

noworodkowej odpowiedzialne są szpitale, które najczęściej sterylizują ją na oddziałach 

lub w szpitalnej sterylizatorni.  

Szpitale nie mogą sprostać wymaganiu sterylizacji bielizny dzieci młodszych. 

W województwie wielkopolskim w strukturach szpitala pozostały pralnie piorące bieliznę 

tylko z własnej jednostki: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5  

w Poznaniu, w szpitalach w Kiekrzu, Trzciance i Gnieźnie. Pralnie te nie spełniają wymogów 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia. 
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Dla własnej jednostki i usługowo piorą duże pralnie szpitalne w Jarocinie i Poznaniu  

(PSK nr1 i ZOZ Nowe Miasto) – posiadają one barierę higieniczną. Bez bariery higienicznej 

funkcjonuje duża pralnia szpitalna w Pile.  W 2006 roku wyłączono z funkcjonowania małą 

pralnię przy Szpitalu w Sierakowie – obiekt SPZOZ w Międzychodzie . 

Pranie bielizny szpitalnej w minionym roku powierzano z pozostałych szpitali  pralniom 

usługowym, które zabezpieczały także transport bielizny czystej i brudnej.   

W wyniku kontroli sanitarnych stwierdzono brak porządku i czystości w większości 

pomieszczeń pralni szpitalnej w Kaliszu dzierżawionej przez firmę DGP DOZORBUD sp.  

z o.o. w Legnicy. Uchybienia  stanu sanitarno – technicznego ścian i sufitów we wszystkich 

pomieszczeniach pralni stwierdzono również w Zakładzie Pralniczym „Tęcza” przy  

SP Szpitalu Klinicznym nr 4 w Poznaniu oraz dzierżawionej pralni Szpitala w Rawiczu 

„Pramko”. W pozostałych pralniach stan sanitarny nie zmienił się w istotny sposób  

w stosunku do roku ubiegłego. 

 

V.4. Zakłady Opiekuńcze. 

 W 2006 r. w woj. wielkopolskim w ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej było 

10 Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych i Pielęgnacyjnych i 4 Zakłady Opieki Hospicyjno – 

Paliatywnej. 

Zły stan sanitarny stwierdzono w trzech placówkach (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy s.c.  

w Turku, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu przy 

ul. Mogileńskiej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu przy ul. Grobla). 

Kwestionowano głównie brudne ściany i sufity pomieszczeń oraz liczbę osób w pokojach  

(do ośmiu). Placówki te funkcjonują samodzielnie lub są oddziałem czy obiektem szpitala. 

Podobnie jak placówki szpitalne wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów. 

 

V.5.  Zakłady Lecznictwa Ambulatoryjnego. 

W woj. wielkopolskim w 2006 r. świadczeń w systemie ambulatoryjnym udzielały 

przychodnie, poradnie oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarskie i indywidualne 

praktyki pielęgniarskie. Nadal stwierdza się dużą zmienność podmiotów (zamykanie  

i otwieranie nowych działalności, łączenie praktyk w grupowe).  

Spośród placówek niepublicznych zły stan sanitarny stwierdzono w 6,6% zakładów. 

Stan sanitarno-techniczny oceniono w grupie przychodnie, poradnie – negatywnie ogółem  

w 6,7% w roku 2005 – 6,5%. Częściej był on kwestionowany w przypadku placówek 

publicznych (8,1%). Spośród placówek niepublicznych zły stan sanitarny stwierdzono  

w 6,6% zakładów (Tabela 5). 
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Tab.  5 Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa ambulatoryjnego – obiekty skontrolowane 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2006r. 
 

Zakłady lecznictwa otwartego Miasto Wieś Ogółem 
skontrolowano 47 15 62 Publiczne 

Zły stan 
sanitarny 

3(6,4%) 2(13,3%) 5(8,1%) 

Skontrolowano 888 237 1125 Niepubliczne 
Zły stan 
sanitarny 

51(5,7%) 23(9,7%) 74(6,6%) 

Skontrolowano 935 252 1187 ogółem 
Zły stan 
sanitarny 

54(5,8%) 25(9,9%) 79(6,7%) 

 
 
Kwestionowano również gospodarkę odpadami medycznymi (uchybienia segregacji  

i gromadzenia). 

Zróżnicowany jest stan techniczny i wyposażenie w placówkach. Placówki są w trakcie 

przygotowania programów dostosowawczych. Nadzór nad planową realizacją zatwierdzonych 

programów dostosowawczych  jest istotnym zadaniem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

V.6. Praktyki lekarskie i pielęgniarskie. 

 Praktyki lekarskie i pielęgniarskie to najliczniejsza po przychodniach grupa obiektów, 

w których udzielane są świadczenia medyczne ambulatoryjnie. 

Ogółem w 2006 r. w ewidencji ujęto 3171 obiektów, z czego kontrolę przeprowadzono  

w 1521 (48,0%). Wśród tej grupy obiektów przeważały indywidualne specjalistyczne 

praktyki lekarskie - 47,6% objętych kontrolą  oraz indywidualne praktyki lekarskie - 49,7%. 

Grupowe praktyki lekarskie oraz indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie stanowiły 

odpowiednio 71,9% oraz 43,2% objętych kontrolą. 

 Uchybienia stwierdzane w tej grupie obiektów są podobne jak w poradniach 

opisywanych wcześniej. Częściej w tych grupach podmiotów, stwierdza się usytuowanie  

w lokalach o przeznaczeniu na mieszkania.  

Ogółem jako niezadowalający oceniono stan sanitarny 1,3% skontrolowanych obiektów. 

 

V.7. Podsumowanie. 

1. W 2006 r. odsetek zakładów opieki zdrowotnej ocenionych negatywnie wynosi 7,6% i jest 

wyższy w porównaniu z rokiem 2005 (6,0%). 

2. W 2006 r. nie zmienił się, w stosunku do roku ubiegłego, odsetek negatywnie ocenionych 

placówek niepublicznych i wynosił 6,2%. 

3. Najwięcej zastrzeżeń budził stan sanitarny szpitali, gdzie potrzeba poprawy stanu 

technicznego jest nadal duża. 
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4. Co trzeci szpital w województwie wielkopolskim pod względem stanu sanitarno-

technicznego oceniany był negatywnie. 

5. Planowa realizacja przygotowywanych programów dostosowawczych do obowiązujących 

przepisów, wymagać będzie od służb sanitarnych wnikliwego nadzoru nad stworzeniem 

bezpiecznych warunków sanitarnych, w których udzielane są świadczenia medyczne. 

6. Lecznictwo ambulatoryjne w swojej działalności powinno przewidywać dostęp  

do świadczeń we właściwych warunkach sanitarnych dla wszystkich pacjentów nie 

wyłączając dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. 

7. Placówki lecznictwa stacjonarnego zaopatrzone są w szeroki asortyment środków 

dezynfekcyjnych. Uchybienia w zakresie procedur dezynfekcyjnych stanowiły nieliczną 

grupę nieprawidłowości i dotyczyły najczęściej braku oznakowania pojemników, braku 

zabezpieczenia dezynfekcyjnego sprzętu przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz braku 

opracowanych procedur dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego. 

8. Uchybienia w zakresie procedur sterylizacyjnych występują najczęściej w placówkach nie 

posiadających centralnych sterylizatorni i dotyczą braku systematycznych kontroli 

procesów sterylizacji, nieprawidłowego przechowywania sterylnego sprzętu i materiałów, 

nieprzestrzegania daty ważności wyjałowionego sprzętu jednorazowego i wielokrotnego 

użycia oraz stosowania papieru sterylizacyjnego jednorazowego użycia wielokrotnie. 

9. Wszystkie placówki posiadają opracowane i wdrożone procedury zapewniające ochronę 

przed zakażeniami zakładowymi, nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono 

sporadycznie i dotyczyły oddziałów i punktów. 

10. Stan sanitarno – higieniczny bloków żywienia w szpitalach dotyczący pomieszczeń  

i wyposażenia nie uległ zmianie (podobnie jak w 2005 r. nie stwierdzono obiektów 

niezgodnych pod tym względem). Odnotowano natomiast 2 obiekty niezgodne  

ze względu na brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu. 

11.  Istnieje konieczność dalszego dostosowywania zakładów do standardów higienicznych  

i organizacyjnych określonych przez zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej 

praktyki produkcyjnej (GMP) i systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP. 
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VI. 

 
WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE 
ŚRODOWISKA PRACY 

 

VI.1. Działalność kontrolna w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.  

VI.1.1 Struktura zatrudnienia.  

W roku 2006 w ewidencji stacji sanitarnych województwa wielkopolskiego zarejestrowanych 

było 10.016 zakładów, które zatrudniały ogółem 392.079 pracowników. Przeważały zakłady 

małe do 100 zatrudnionych - 9.237, co stanowi 92% ogółu wszystkich zakładów w ewidencji.  

 
Rys. 1 Struktura zatrudnienia w nadzorowanych zakładach pracy. 

2005 r.
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      Ogółem zatrudnionych: 10.065         Ogółem zatrudnionych: 10.016  

 

VI.1.2. Narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia. 

W roku sprawozdawczym w 1.422 zakładach stwierdzono przekroczenia najwyższych 

dopuszczalnych stężeń - NDS i najwyższych dopuszczalnych natężeń - NDN.  

W ponadnormatywnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych pracowały           

26.553 osoby. 
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Rys. 2 Liczba pracowników pracujących w przekroczeniach NDS/NDN czynników szkodliwych dla 
zdrowia na stanowiskach pracy. 

2005 r.

23578

2916
396 983

 
Ogółem narażonych: 27.230                 Ogółem narażonych: 26.553 

 

VI.1.3. Kontrole w ramach nadzoru. 

W pierwszej kolejności kontrolowane były zakłady, w których występowały istotne czynniki 

szkodliwe dla zdrowia zatrudnionych pracowników. 

Skontrolowano 4467 zakładów  zwracając szczególną uwagę na warunki pracy, stan sanitarny 

zaplecza socjalnego oraz na realizację zarządzeń wydanych przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną i Państwową Inspekcję Pracy. Ogółem przeprowadzono 6156 kontroli (rys. 3) 

 
Rys. 3. Kontrole przeprowadzone w ramach nadzoru. 
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W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 1082 decyzje z zakresu  bieżącego 

nadzoru sanitarnego. Najwięcej uchybień dotyczyło przekroczeń norm sanitarnych, braku 

pomiarów środowiskowych oraz nieprawidłowości dotyczących wprowadzania do obrotu  

i stosowania  substancji i preparatów niebezpiecznych. 

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy zakłady stosowały środki ochrony osobistej – 

rękawice, fartuchy ochronne, maski, a także systemy ochrony zbiorowej, takie jak: wentylacja 
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mechaniczna - stanowiskowa i ogólna. Równocześnie zakłady pracy wprowadzały 

hermetyzację procesów produkcyjnych, modernizację oraz sukcesywną wymianę maszyn  

i urządzeń powodujących nadmierną emisję substancji szkodliwych do środowiska pracy.  

 

VI.1.4. Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad czynnikami rakotwórczymi 

stwierdzono, że w kontakcie z nimi zatrudnione były 7472 osoby, w tym 2846 kobiet. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że zakłady stosujące dotychczas w procesie produkcji 

czynniki rakotwórcze czynią starania zmierzające do ich eliminacji. W zakresie działalności 

profilaktycznej zakłady stosowały różne  formy wentylacji, niekiedy  automatyzację, 

hermetyzację procesów produkcji. Najczęściej jednak i najpowszechniej stosowały środki 

ochrony osobistej. 

 

VI.1.5. Nadzór nad zakładami ochrony zdrowia. 

W ewidencji  Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego zarejestrowanych było  

25 obiektów służby zdrowia stosujące cytostatyki. W pomieszczeniach, w których 

przygotowywane były leki cytostatyczne, zainstalowano  dygestoria  z  wymaganą  10-krotną 

wymianą powietrza, a także loże laminarne, w których filtry wymieniane były zgodnie  

z zaleceniami producenta. Gazy anestezjologiczne stosowane były w 48 szpitalach,  na które 

eksponowanych  było 2438 pracowników. Większość szpitali używa do znieczuleń podtlenku 

azotu (48), halotanu (24) i sewofluranu (16). Przeglądy szczelności aparatury do znieczulania 

drogą wziewną wykonywał serwis z  wymaganą częstotliwością. Podobne procedury były 

stosowane w przypadku czyszczenia wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.  

 

VI.1.6. Czynniki biologiczne w środowisku pracy. 

W roku sprawozdawczym na terenie woj. wielkopolskiego przeprowadzono 102 kontrole  

w 65 oczyszczalniach ścieków i w 29 składowiskach odpadów komunalnych. Ogółem 

eksponowanych na działanie czynników biologicznych prawdopodobnie grupy 2 było 1197 

pracowników.  Dane te zostały ustalone w oparciu o literaturę, ponieważ w żadnym zakładzie 

nie zostały przeprowadzone pomiary środowiskowe uwzględniające czynniki biologiczne.  

 

VI.1.7. Nadzór nad substancjami i preparatami niebezpiecznymi. 

W ramach nadzoru nad substancjami i preparatami niebezpiecznymi, prekursorami, 

preparatami biobójczymi oraz w zakresie produkcji i stosowania środków ochrony roślin  

a także detergentów,  przeprowadzono w zakładach  woj. wielkopolskiego 3 913 kontroli. 
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Podczas przeprowadzonych kontroli zwracano uwagę na przestrzegania przepisów ustawy  

o substancjach i preparatach chemicznych. Egzekwowano obowiązek posiadania aktualnych 

kart charakterystyki i wynikających z nich niezbędnych działań zapobiegawczych.            

 Na terenie woj. wielkopolskiego zarejestrowanych było 35 producentów preparatów 

biobójczych oraz 71 wprowadzających do obrotu prekursory kategorii II i III. Ponadto 

zarejestrowanych było 97 producentów substancji i preparatów niebezpiecznych  

oraz  10 importerów spoza krajów Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

dotyczących preparatów biobójczych stwierdzono brak rejestracji niektórych preparatów 

wprowadzanych do obrotu w Urzędzie Rejestracji Produktów Biobójczych w Warszawie, 

a także nieprawidłowe oznakowanie oraz brak lub błędne karty charakterystyki.  

 

VI.1.8. Nadzór nad warsztatami szkolnymi. 

W roku sprawozdawczym nadzorem objętych było 55 warsztatów szkolnych, w których 

przeprowadzono kontrole – podstawowe, sprawdzające i tematyczne. Łącznie 

przeprowadzono 73 kontrole, w tym 60 wspólnie z Oddziałem Higieny Dzieci i Młodzieży. 

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

wykonały pomiary w 24 warsztatach szkolnych głównie w zakresie hałasu i zapylenia. 

Przekroczenia norm sanitarnych na stanowiskach pracy uczniów stwierdzono w 11 

warsztatach szkolnych (20%).  
Rys. 4 Pomiary w warsztatach szkolnych w 2006 r. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszyscy nauczyciele zawodu  

i uczniowie objęci są profilaktyczną opieką lekarską przez lekarzy uprawnionych. Ponadto 

zaopatrzeni są w odzież ochronną, a na tych stanowiskach, gdzie jest to uzasadnione, również 

w ochrony osobiste (ochronniki słuchu, maski). Zastosowane zostały również ochrony 

zbiorowe tj. systemy wentylacji ogólnej i miejscowej. Przy stanowiskach pracy umieszczone 
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są odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, a uczniowie zapoznawani  

są z oceną ryzyka zawodowego. Chorób zawodowych nie stwierdzono.  

 

VI.2. Działalność laboratoryjna w zakresie  pomiarów środowiska pracy. 

W ramach nadzoru nad zakładami pracy ogółem wykonano 2727 pomiarów 

środowiska pracy, w tym  2582 fizycznych  (1607 oświetlenia, 861 hałasu, 114 pyłu) i 142 

oznaczeń chemicznych.  
 

Rys. 5 Pomiary nadzorowe przeprowadzone w 2006 r. 

 

 

 

 

 

 

W roku sprawozdawczym  na terenie woj. wielkopolskiego pomiary w środowisku pracy 

oprócz laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Krotoszynie, przeprowadzały laboratoria upoważnione przez Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (49). Były to laboratoria zakładowe (25)   

i laboratoria prywatne (24). Zakres wykonywanych badań przez laboratoria upoważnione  był 

adekwatny do występujących zagrożeń w zakładach pracy. 

 

VI.3. Choroby zawodowe. 

W roku 2006  wydano 303  prawomocne decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz 

122 decyzje o braku podstaw do jej uznania (w roku poprzednim 159 decyzji).   

Dominującymi chorobami zawodowymi w roku sprawozdawczym były: choroby narządu 

głosu u nauczycieli (198), choroby zakaźne lub pasożytnicze (37) i uszkodzenie słuchu (22). 

Zanotowano wzrost ilości stwierdzonych chorób zawodowych u nauczycieli   

(w roku 2005 – 177) oraz wzrost stwierdzonych chorób zakaźnych i pasożytniczych (37)  

w stosunku do roku poprzedniego (18). W roku 2006 stwierdzono 15 przypadków 

wirusowego zapalenia wątroby  u pracowników służby zdrowia, które dotyczyły wirusa typu 

B - trzy zachorowania, typu C - dwanaście przypadków. Do wszystkich zachorowań na 
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wirusowe zapalenie wątroby doszło w roku sprawozdawczym. Ponadto u pracowników 

służby zdrowia stwierdzono 6 przypadków zachorowań na gruźlicę. 

Rys. 6 Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w woj. wielkopolskim 

2005 r.
17

177
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18

44

 

Ogółem: 285      Ogółem: 303 

 

 

VI.4. Podsumowanie. 

1. Duży ruch podmiotów gospodarczych (likwidacja, powstawanie nowych) utrudnia ocenę 

narażenia na czynniki szkodliwe. 

2. Nastąpił nieznaczny  wzrost stwierdzonych chorób zawodowych w stosunku do roku   

2005. Istnieją  jednak coraz większe trudności z udowodnieniem zawodowego charakteru 

choroby i wzrasta liczba postaw roszczeniowych. 

3. W ramach programów pharowskich  kontynuowano nadzór nad  substancjami 

niebezpiecznymi, prekursorami, preparatami biobójczymi i detergentami. W wyniku 

przeprowadzanych kontroli stwierdzono, że pracodawcy w coraz większym stopniu 

przestrzegają obowiązujące przepisy. 

4. Kontynuowano współpracę z Centralnym Biurem Śledczym (Oddział do Walki  

z Narkotykami) w Poznaniu. 

5. W bieżącym roku kontynuowano  nadzór nad zakładami, w których występują szkodliwe 

czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy. Większość zakładów posiadała 

ocenę ryzyka zawodowego uwzględniającego czynniki biologiczne. 

6. W działalności nadzorowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego 

stosowane były ujednolicone procedury kontroli oraz ich dokumentowanie. 

7. Struktura zatrudnienia i liczba narażonych na czynniki szkodliwe w stosunku do roku 

poprzedniego utrzymuje się na podobnym poziomie. 
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8. Liczba eksponowanych na czynniki rakotwórcze i mutagenne zmniejszyła się, co ma 

związek z wykreśleniem niektórych czynników z aktualnie obowiązującego wykazu 

substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

mutagennym lub rakotwórczym.  
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VII. 

 
HIGIENA RADIACYJNA 

VII.1. Nadzór nad źródłami promieniowania jonizującego. 

Na terenie woj. wielkopolskiego w 2006 roku stosowano około 800 aparatów 

rentgenowskich dla celów medycznych. Na podstawie kontrolnych pomiarów dawek 

indywidualnych przeprowadzono ocenę narażenia dla ok. 1300 pracowników. U żadnej osoby 

pracującej w styczności z promieniowaniem jonizującym nie stwierdzono przekroczenia 

dawek granicznych promieniowania jonizującego.  

W 2006 roku wydano 67 decyzji zezwalających na uruchomienie pracowni rentgenowskich 

oraz 122 zezwolenia na stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,  

w tym 42 na stosowanie do zdjęć ogólnodiagnostycznych, 13 do zdjęć i prześwietleń,  

8 do tomografii komputerowej, 8 do zdjęć mammograficznych, 6 do zdjęć 

pantomograficznych, 35 do zdjęć stomatologicznych punktowych i 9 do prześwietleń 

radiologii zabiegowej. 

W ramach bieżącego nadzoru skontrolowano 153 aparaty oceniając ochronę zdrowia 

pracowników, pacjentów poddawanych działaniu promieniowania i ludzi postronnych. 

Łącznie skontrolowano stan ochrony radiologicznej przy 266 aparatach rentgenowskich. 

Spośród wykonanych 132 testów kontroli fizycznych parametrów pracy zestawów 

rentgenowskich wyniki 9 testów były negatywne. Celem likwidacji nieprawidłowości 

występujących przy stosowaniu promieniowania rentgenowskiego wydano 4 decyzje.  
Rys. 1 Procentowy rozkład nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w 2006 r. w medycznych 

pracowniach rentgenowskich. 

8%
3%

60%

7%

22% niewłaściwe warunki lokalowe,
zły stan techniczny pracowni

niewłaściwy stan techniczny
aparatury rentgenowskiej 

brak wymaganej przepisami
prawnymi właściwej
dokumentacji  
brak osoby posiadającej
aktualne uprawnienia IOR

inne stwierdzone
nieprawidłowości 

 



 66

Z końcem 2006 roku zakończono wycofywanie z eksploatacji lub modernizowanie aparatów 

rentgenowskich nie spełniających wymagań określonych w obowiązujących przepisach.  

W ciągu roku wyłączono z eksploatacji 37 aparatów rentgenowskich. 
 
Rys. 2 Rozkład procentowy rodzajów aparatów wycofanych w ciągu 2006 r. nie spełniających wymagań 
rozporządzeń Ministra Zdrowia. 
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Rys. 3 Rodzaj i liczba wykonanych testów kontroli fizycznych parametrów aparatury rtg przez 
pracowników OHR. 
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VII.2. Kontrola skażeń promieniotwórczych. 

W 2006 roku w ramach Systemu Bezpieczeństwa Żywności wykonano 57 oznaczeń 

aktywności cezu-137 oraz 4 oznaczenia aktywności strontu-90.  
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Zgodnie z harmonogramem monitoringu żywności i komponentów środowiska 

zatwierdzonym przez Państwową Agencję Atomistyki wykonano 55 oznaczeń aktywności 

cezu-137 oraz 3 oznaczenia aktywności strontu-90. Badania prowadzono metodą 

radiochemiczną. 

Wydano 82 świadectwa eksportowe produktów rolno-spożywczych przeznaczonych  

na eksport do państw nie będących członkami Unii Europejskiej. 

Prowadzono również ciągły pomiar mocy dawki ekspozycyjnej promieniowania gamma  

w powietrzu. 

Tab. 1 Wyniki oznaczeń Cs-137 z uwzględnieniem podziału na poszczególne produkty żywnościowe 
wykonane w ramach placówek pomiaru skażeń promieniotwórczych. 

 
 Rodzaj próbki 

(produkt) 
Liczba wykonanych 

oznaczeń  
Cs-137 

Przedział  w jakim mieściły się 
wyniki oznaczeń w Bq/kg (Bq/l) 

1 Mleko

 
płynne lub w proszku 4 0,23-0,96 

2 Mięso

 
wołowina lub wieprzowina 4 0,30-1,12 

3 Ryby

 
ryby słodkowodne lub ryby 
morskie 

3 
1 

0,24-0,35 
0,17 

4 Drób

 
 4 0,20-0,30 

5 Jaja

 
 4 0,10-0,20 

6 Zboża pszenica lub żyto 4 0,50-0,55 

7 Ziemniaki

 
 4 0,27-0,35 

8 Warzywa

 
kapusta lub marchew    lub 
buraki 4 0,19-0,24 

9 Owoce

 

jabłka 4 0,05-0,22 

10 Woda wodociągowa  4 0,01 

11 Woda 
powierzchniowa rzeka lub jezioro 2 0,01 

12 Środki żywienia 
zwierząt pasze zielone 2 0,70 

 

Otrzymane wyniki są wielokrotnie niższe od limitów przyjętych przez Unię  

Europejską – 370 Bq/kg dla mleka i jego przetworów oraz 600 Bq/kg dla pozostałych 

produktów. W skali całego roku nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych limitów. 
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VII.3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym 

W zakresie nadzoru zapobiegawczego ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym niejonizującym zaopiniowano dokumentację dotyczącą lokalizacji  

837 obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne do środowiska. Dla około 

40% obiektów konieczne było przeprowadzenie wyjaśnień i uzupełnień w złożonej 

dokumentacji. W ramach bieżącego nadzoru podczas kontroli w zakładach stosujących źródła 

pól elektromagnetycznych stwierdzano następujące nieprawidłowości:  
 

Rys. 4  Rozkład nieprawidłowości występujących podczas kontroli w 2006 r. w zakresie oceny warunków 
środowiska pracy. 

13%

0%

16%

32%

20%

13%

6%

brak w ymaganej przepisami
praw nymi w łaściw ej dokumentacji

nieprzestrzeganie zasad BHP przy
obsłudze urządzeń

nieaktualne terminy w ażności
szkoleń pracow ników

brak pomiarów  lub nieaktualne
terminy w ażności pomiarów
kontrolnych

brak oznakow ania urządzeń /
pomieszczeń

brak oznakow ania stref ochronnych

inne stw ierdzone niepraw idłow ości

 

Brak podstawowego wykazu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne o natężeniu 

mogącym wpływać negatywnie na zdrowie ludności, który pozwoliłby na właściwe 

klasyfikowanie źródeł. W obecnej sytuacji zakładowi inspektorzy bhp nie mają dostatecznych 

podstaw merytorycznych do kwalifikowania urządzeń służących do przeprowadzenia 

pomiarów kontrolnych. 

VII.4. Podsumowanie 
1. Ogólny stan sanitarny pod kątem ochrony przed promieniowaniem jonizującym  

i niejonizującym można ocenić jako dobry.  

2. Wprowadzanie systematycznie kolejnych przepisów wykonawczych do ustawy Prawo 

Atomowe pozwala podnieść jakość badań rentgenodiagnostycznych.  

3. Uzgadnianie warunków wprowadzania do eksploatacji źródeł promieniowania 

jonizującego i niejonizującego na etapie projektowania pozwoliło zapobiec uruchomieniu 

stanowisk pracy, na których występowałaby nadmierna ekspozycja pracowników. 
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VIII. WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH  
I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZYCH 
 

 

VIII.1. Informacje wstępne. 

W 2006 roku pion higieny dzieci i młodzieży obejmował swym nadzorem następujące 

placówki oświatowo – wychowawcze na terenie woj. wielkopolskiego: 
 
Rys. 1 Placówki pod nadzorem pionu higieny dzieci i młodzieży w 2006 roku. 

W 2006 roku pracownicy powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych na terenie  

woj. wielkopolskiego skontrolowali 3 125 (94%) placówek nauczania i wychowania.  

W placówkach przebywało 696 701 dzieci. 

 

 VIII.2. Funkcjonalność i stan techniczny budynków. 

Budynki nieprzystosowane do pobytu uczniów stanowiły około 8,4% wszystkich 

placówek. Na ogólną liczbę 3 125 placówek skontrolowanych 177 (7,6%) było w złym stanie 

technicznym. 

 

VIII.3. Wodociągi i kanalizacja. 

Na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu 

w 2006 roku nie było placówek niezwodociągowanych, 4 placówki nie posiadały kanalizacji.  
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29 placówek posiadało sanitariaty zewnętrzne, w tym 10 „typu suchego”. Ponadnormatywna 

liczba uczniów przypadająca na urządzenie ustępowe występowała w 6,2% placówkach. 
 

Rys. 2 Toaleta dla dzieci w jednym z przedszkoli. 

 

 

VIII.4.  Sale gimnastyczne. 

W 2006 roku 1 845 szkół zostało skontrolowanych pod kątem posiadania 

infrastruktury do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 453 (24,6%) placówki 

nauczania i wychowania nie posiadały ani pełnowymiarowej sali gimnastycznej  

ani zastępczej sali gimnastycznej. W wielu placówkach szkolnych posiadających podstawową 

infrastrukturę sportową, dzieci i młodzież miały dodatkową możliwość korzystania z innych 

form rekreacji w ramach zajęć wychowania fizycznego, tj.: 

1. baseny,          Rys. 3 Sala gimnastyczna. 

2. hale sportowe, 

3. siłownie. 
       

Rys. 4 Bramka do gier zespołowych w sali gimnastycznej. 
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VIII.5.  Oświetlenie. 

Jednym z ważniejszych elementów środowiska szkolnego mającego wpływ na higienę 

wzroku i komfort nauki jest oświetlenie pomieszczeń. Pomiary oświetlenia sztucznego 

przeprowadzono w 60 placówkach. Stwierdzono niewłaściwe oświetlenie w 33 placówkach, 

co stanowi 55% ogółu skontrolowanych pod tym kątem placówek.  

 

VIII.6.  Meble szkolne. 

Niedostosowanie mebli do wysokości ciała ucznia stanowi poważną przyczynę wad 

postawy. Pod tym kątem (dostosowanie mebli do wzrostu ucznia) skontrolowano  

295 placówek. Meble niezgodne z wymogami ergonomii stwierdzono w 144 placówkach,  

co stanowi 48,8% ogółu przebadanych. 

 
Rys. 5 Sala lekcyjna z meblami dostosowanymi  
do wzrostu uczniów.               

Rys. 6 Wyposażenie sali zabaw w przedszkolu. 

 

 
 
VIII.7.  Rozkłady zajęć szkolnych. 

Organizacja procesu nauczania była również przedmiotem analiz pracowników 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej pionu higieny dzieci i młodzieży. Oceniono 3 475 rozkładów 

zajęć, stwierdzono niezgodne z zasadami higieny 1 754 rozkładów, co stanowi 50,5% 

ocenionych.  
 

VIII.8.  Prowadzenie dożywiania w szkołach. 

 W 2006 roku 1 592 placówki zostały skontrolowane pod względem prowadzenia 

dożywiania. Z pośród nich 995 placówek wydawało ciepłe posiłki, z których korzystało 

38 514 dzieci (pełne obiady) i 33 556 uczniów (tylko posiłki jednodaniowe). W 472 szkołach 

przygotowywano śniadania, z których korzystało 15 261 uczniów. Napój podawany był  
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w 1 150 szkołach, a z tej formy dożywiania korzystało 154 063 uczniów. Na terenie  

woj. wielkopolskiego 2006 roku 53 387 uczniów korzystało z posiłków dofinansowanych. 

  

VIII.9.  Opieka medyczna. 

W 2006 roku 795 (43%) placówek nauczania i wychowania posiadało na swoim 

terenie gabinety profilaktycznej opieki zdrowotnej. Spośród 1765 szkół skontrolowanych  

pod względem prowadzenia opieki medycznej w 5 placówkach zapewniono opiekę lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, w 70 – lekarza stomatologa, a w 1705 opiekę pielęgniarki 

szkolnej lub higienistki. 

 

VIII.10.  Nadzór nad substancjami chemicznymi i preparatami niebezpiecznymi. 

Na 1472 szkoły skontrolowane pod tym względem, 435 posiadało substancje  

i preparaty chemiczne. Ilość posiadanych przez te placówki substancji i preparatów 

niebezpiecznych wynosiła 7831,86 kg i 26,100 l, w tym 2304,50 kg przeterminowanych. 

Wydano 4 decyzje administracyjne w celu usunięcia przeterminowanych substancji  

i preparatów chemicznych. 

 

VIII.11.  Nadzór nad szkołami wyższymi. 

Na terenie województwa wielkopolskiego 58 uczelni wyższych (państwowych  

i niepaństwowych) mieści się w 195 obiektach. Skontrolowano 151 obiektów, w złym stanie 

technicznym było 5 budynków, a 2 były nieprzystosowane do prowadzenia zajęć.  

Na uczelniach wyższych studiowało 84493 studentów stacjonarnych i 86749 zaocznych. 

Szkoły wyższe  na terenie woj. wielkopolskiego posiadały 13 laboratoriów, 36 bibliotek  

i 17 obiektów sportowych do prowadzenia zajęć z wychowanie fizycznego. 

 

VIII.12.  Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

W 2006 roku z wypoczynku zimowego i letniego w 787 placówkach, skorzystało  

53968 dzieci i młodzieży. Z 352 placówek zakwalifikowanych na wypoczynek dzieci  

i młodzieży w miejscu zamieszkania, w 274 prowadzono dożywianie. W 154 (19,6%) 

placówkach zakwalifikowanych na wypoczynek (zarówno placówki wypoczynku w miejscu 

zamieszkania, jak i poza miejscem zamieszkania uczestników) nie zapewniono uczestnikom 

opieki medycznej.  
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VIII.13.  Podsumowanie. 

1. W 2006 roku wiele zastrzeżeń budziły warunki pobytu dzieci i młodzieży w szkołach. 

Dotyczyło to głównie niewłaściwego oświetlenia, niedostosowania mebli do wzrostu 

uczniów oraz tygodniowego rozkładu zajęć. 

2. Niedostosowanie mebli do wzrostu uczniów w wielu przypadkach było wynikiem 

zarówno nieprawidłowego rozsadzenia dzieci w ławkach przez wychowawców klas 

(nieprzestrzeganie przepisów), jak i braku ciągłego nadzoru nad uczniami. 

3. Przyczyną nieprawidłowych rozkładów zajęć szkolnych była konieczność dostosowania 

ich do organizacji dowożenia dzieci, co związane jest ze skróceniem w wielu szkołach 

przerw międzylekcyjnych do 5 min. 

4. Poprawa oświetlenia natomiast wymaga modernizacji instalacji elektrycznej, co związane 

jest ze znacznymi nakładami finansowymi. 
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IX. 

 
STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, 
ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU 
 

 
IX.1. Zakres nadzoru sanitarnego. 

W 2006 r. w ewidencji obiektów w woj. wielkopolskim znajdowało się ogółem 29297 

zakładów żywnościowo-żywieniowych (w roku 2005 – 30542), w tym: 

- 1904 obiekty produkcji żywności, 

- 17253 obiekty obrotu żywnością, 
Rys. 1  Hipermarket Real Poznań- stoisko sery. 

 
- 5603 obiekty żywienia zbiorowego typu otwartego, 

- 2369 zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, 

- 1771 środków transportu żywności, 

- 397 wytwórni i miejsc obrotu przedmiotami użytku.   

Liczba ewidencjonowanych obiektów w 2006 roku, w porównaniu z rokiem 2005, 

zmniejszyła się o 1245 zakładów (4,1%). 

W nadzorowanych obiektach przeprowadzono 26218 kontroli i rekontroli sanitarnych. 

Wydano 4101 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym 203 decyzje 

przerwania działalności, a winnych zaniedbań ukarano 1569 mandatami, na łączną kwotę 

251950 zł. 
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Tab. 1 Stan sanitarny obiektów wyrażony odsetkiem zakładów złych w latach 2002-2006. 

Lata 
Odsetek obiektów o złym stanie 

sanitarnym 

2002 13,5 

2003 9,7 

2004 8,5 

2005 4,9 

2006 4,6 

 
 

Rys. 2 Stan sanitarny obiektów wyrażony odsetkiem zakładów złych w latach 2002-2006. 
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Na podstawie w/w danych liczbowych można stwierdzić, że następuje systematyczna 

poprawa stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością oraz przedmiotami użytku. 

Odsetek zakładów o złym stanie sanitarnym zmniejszył się z 13,5 w 2002 r. do 4,6 w 2006 r. 

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów 

 i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które wprowadzono do stosowania  

w 2004 r. z modyfikacjami w 2005 i 2006 r. 

Istotne jest, że w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nastąpiło 

dostosowanie polskiego prawa żywnościowego do przepisów wspólnotowych, w tym także  
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w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obiektów produkcji i obrotu żywnością oraz 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Zgodnie z nowymi przepisami to przedsiębiorcy branży spożywczej zobowiązani są  

do zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności poprzez 

wdrożenie i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki 

produkcyjnej (GMP) oraz wprowadzanie zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). Z porównania 

różnych rodzajów obiektów wynika, że najgorszy stan sanitarny utrzymuje się z pewnymi 

odchyleniami w tych samych grupach zakładów.  
 

Tab. 2 Stan sanitarny obiektów żywności i żywienia w latach 2003-2006. 

% obiektów  
niezgodnych z wymaganiami Obiekty 

2006 2005 2004 2003 
Wytwórnie makaronów 

Targowiska 

Kioski spożywcze  

Automaty do lodów 

Sklepy spożywcze  

Piekarnie  

Zakłady małej gastronomii 

Wytwórnie wyrobów cukierniczych 

Zakłady żywienia zbiorowego – otwarte  

Zakłady przem. zbożowo-młynarskiego 

Magazyny hurtowe 

Ciastkarnie  

Wytwórnie lodów 

Zakłady żywienia zbiorowego- zamknięte  

20,0 

10,5 

10.0 

6,1 

6,1 

4,9 

4,7 

4,3 

3,8 

3,7 

3,1 

2,2 

2,0 

1,1 

0,0 

12,5 

8,6 

0,0 

6,2 

5,8 

6,3 

0,0 

4,5 

2,3 

3,3 

5,1 

0,0 

1,7 

19,0 

15,6 

20,0 

1,4 

9,7 

14,4 

8,2 

- 

8,5 

8,5 

8,7 

9,0 

1,8 

10,7 

15,4 

13,3 

20,5 

2,9 

10,1 

18,4 

8,9 

2,5 

9,7 

13,6 

7,6 

14,2 

7,7 

12,6 

 

Należy nadmienić, iż począwszy od 2005 r., w związku z wprowadzeniem nowych arkuszy 

oceny stanu sanitarnego, zmieniły się kryteria oceny, w wyniku czego wystawiano ocenę - 

zgodny lub niezgodny z wymaganiami (poprzednio dostateczny lub niedostateczny). 

W grupach wytwórni makaronów (największy odsetek obiektów złych - 20,0 - spowodowany 

głównie stwierdzeniem niewłaściwej jakości wyrobów), wytwórni wyrobów cukierniczych, 

automatów do lodów i wytwórni lodów odnotowano obiekty niezgodne z wymaganiami, 

podczas, gdy w roku poprzedzającym wszystkie obiekty w tych grupach ocenione były jako 

zgodne. W grupie kiosków spożywczych i zakładów przemysłu zbożowo-młynarskiego 
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nastąpiło zwiększenie odsetka obiektów niezgodnych z wymaganiami, w pozostałych 

ocenianych grupach obiektów odnotowano zmniejszenie tego wskaźnika.   

Niepokojące jest, iż nadal 10,5% targowisk, 10,0% kiosków, po 6,1% sklepów spożywczych  

i punktów lodów z automatu, 4,9% piekarń i 4,7% zakładów małej gastronomii, nie spełnia 

wymagań sanitarnych. Na podkreślenie zasługuje jednak, iż stan sanitarny w szeregu grupach 

obiektów poprawił się w stosunku do roku 2005: ciastkarnie o 2,9%, targowiska o 2,0%, 

zakłady małej gastronomii o 1,6%, piekarnie o 1,1%, a zakłady żywienia zbiorowego 

otwartego o 0,6%. 

Do grup obiektów, w których nie stwierdzono zakładów o złym stanie sanitarnym należą: 

wytwórnie tłuszczów roślinnych, przetwórnie owocowo-warzywne, browary i słodownie, 

wytwórnie napojów bezalkoholowych, zakłady garmażeryjne, wytwórnie koncentratów 

spożywczych oraz wytwórnie środków dietetycznych. 

Odsetek zakładów niezgodnych z wymaganiami obliczony dla wszystkich obiektów, 

ocenionych na arkuszach oceny, w 2006 r. uległ zmniejszeniu i wyniósł 4,6  

(w 2005 roku-4,9). 

Porównanie stanu sanitarnego grup obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz 

środków transportu w latach 2005-2006 przedstawia tabela 3. 
 
 
Tab. 3 Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku w latach 2005-2006. 
 

% obiektów o 
złym stanie 
sanitarnym 

Nr w 
Mz-48 Rodzaj obiektów 

2005 2006 

Różnica 

01 Wytwórnie lodów - 2,0 2,0 
02 Automaty do lodów - 6,1 6,1 
03 Wytwórnie tłuszczów roślinnych 33,3 - -33,3 
05 Piekarnie 5,8 4,9 -0,9 
06 Ciastkarnie 5,1 2,2 -2,9 
07 Przetwórnie owocowo-warzywne i grzybowe 1,7 - -1,7 
08 Browary i słodownie - - - 
09 Wytwórnie napojów bezalkoholowych i rozlewnie piwa - - - 
10 Zakłady garmażeryjne 7,5 - -7,5 
11 Zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego 2,3 3,7 1,4 
12 Wytwórnie makaronów - 20,0 20,0 
13 Wytwórnie wyrobów cukierniczych - 4,3 4,3 
14 Wytwórnie koncentratów spożywczych - - - 
15 Wytwórnie octu - - - 
16 Wytwórnie majonezu i musztardy - - - 
17 Wytwórnie środków dietetycznych - - - 
18 Wytwórnie substancji dodatkowych - - - 
19 Wytwórnie używek 5,9 - -5,9 
20 Inne wytwórnie żywności 0,9 0,8 -0,1 
21 Sklepy spożywcze 6,2 6,1 -0,1 
22 Kioski spożywcze 8,6 10,0 1,4 
23 Targowiska 12,5 10,5 -2 
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24 Magazyny hurtowe 3,3 3,1 -0,2 
25 Inne obiekty obrotu żywnością 4,3 1,6 -2,7 
26 Zakłady żywienia zbiorowego otwarte 4,5 3,8 -0,7 
27 Zakłady małej gastronomii 6,3 4,7 -1,6 
28 Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 1,7 1,1 -0,6 
29 Środki transportu żywności - - - 
30 Razem  (obiekty żywności i żywienia) 4,9 4,6 -0,3 
31 Wytwórnie przedmiotów użytku - - - 
31a kosmetyków - - - 
31b chemii gospodarczej - - - 
31c opakowań żywności - - - 
31d inne - - - 
32 Miejsca obrotu przedmiotami użytku - - - 
33 Razem (obiekty przedmiotów użytku)  - - - 

 O g ó  ł e m  -  obiekty objęte nadzorem 4,9 4,6 -0,3 
 
- brak przypadków 

 

Tab. 4. Podstawowe wskaźniki działalności nadzorowej w latach 2004-2006. 

 
Rodzaj danych 

 
2004 

 

 
2005 

 
2006 

 
Liczba obiektów wg ewidencji 

Liczba obiektów skontrolowanych 

Odsetek obiektów ocenionych* 

Liczba kontroli 

Wskaźnik częstotliwości 

Liczba decyzji 

Liczba decyzji wstrzymania działalności 

Liczba mandatów 

Wysokość średniego mandatu / zł / 

Liczba wniosków do sądu 

Odsetek obiektów złych – ogółem 

Liczba pobranych próbek żywności i przedm. użytku 

Odsetek próbek kwestionowanych 

Liczba pobranych próbek sanitarnych 

Odsetek kwestionowanych próbek sanitarnych 

31079 

19754 

43,2 

31727 

1,02 

7649 

128 

1427 

123 

14 

8,5 

9858 

5,1 

90 

7,8 

30542 

17996 

37,9 

26193 

0,86 

6768 

169 

1716 

145,5 

12 

4,9 

7349 

7,5 

40 

5,0 

29297 

17472 

40,3 

26218 

0,89 

4101 

203 

1569 

161 

15 

4,6 

7052 

8,4 

54 

11,1 

* - odsetek obiektów, w których przeprowadzono kontrole kompleksowe połączone z klasyfikacją 
zakładów wg arkuszy oceny stanu sanitarnego skutkujące wystawieniem oceny - zgodny lub 
niezgodny z wymaganiami. 
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IX.2. Najczęściej stwierdzane uchybienia w najbardziej znaczących grupach obiektów. 

IX.2.1. Sklepy spożywcze. 

 W 2006 r. w ewidencji znajdowało się 14193 sklepów spożywczych, z których 

skontrolowano 7214 (50,8%), odsetek obiektów niezgodnych z wymaganiami wyniósł 6,1. 

Grupa sklepów spożywczych stanowiła 48,4% ogółu nadzorowanych obiektów wg ewidencji. 

Zarówno stan techniczny jak i porządkowy sklepów spożywczych jest bardzo zróżnicowany. 

W nowych, dużych sklepach spożywczych dobrze oceniano wyposażenie sal sprzedaży, 

często jednak stwierdzano zastrzeżenia dotyczące zaplecza magazynowego tych sklepów, 

gdzie na niewystarczającej powierzchni składowano duże ilości artykułów spożywczych. 

Brak dostatecznej powierzchni magazynowej w sklepach uniemożliwiał zapewnienie 

prawidłowych warunków magazynowania i segregacji środków spożywczych oraz 

zachowanie higieny sprzedaży. 
 

Rys.  4 Dział wyrobów piekarniczych w hali Makro Poznań. 

 
Od kilku lat zauważalna jest systematyczna poprawa stanu sanitarnego sklepów 

spożywczych, co znajduje potwierdzenie w zmniejszającym się odsetku obiektów ocenionych 

negatywnie: w 2003 r. – 10,1%, w 2004 r. – 9,7%, w 2005 r. – 6,2% i w 2006 r. – 6,1%. 

Nadal najwięcej uchybień stwierdzano w małych sklepach. Do najczęściej stwierdzanych 

nieprawidłowości należą: 

- przechowywanie artykułów nietrwałych w niewłaściwej temperaturze lub poza 

urządzeniami chłodniczymi, 

- brak należytej czystości, zwłaszcza na zapleczu sklepu, 

- brak zabezpieczenia pieczywa nie opakowanego przed zanieczyszczeniami, 

- nieodpowiednia higiena osobista personelu, brak prawidłowej odzieży ochronnej, 

- oferowanie do sprzedaży przeterminowanych środków spożywczych, 
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- sprzedaż środków spożywczych paczkowanych bez etykiet lub niewłaściwie oznakowanych, 

- niedostateczny stopień wdrażania zasad GHP, brak prawidłowych zapisów kontroli 

wewnętrznej, w tym rejestrów temperatury przechowywania łatwo psującej się żywności, 

- obecność śladów bytowania szkodników. 

W ciągu roku w sklepach spożywczych przeprowadzono 10615 kontroli sanitarnych, wydano 

2054 decyzji administracyjnych, z których 96 dotyczyło wstrzymania działalności sklepu.  

Za nieprzestrzeganie wymagań dotyczących zachowania czystości i porządku oraz higieny 

sprzedaży nałożono 877 mandatów na sumę 131380 zł. Do badań laboratoryjnych pobrano 

5027 próbek środków spożywczych, z których 402 (8,0%) zostało zakwestionowanych. 

 

IX.2.2. Kioski spożywcze. 

 Grupa obiektów od szeregu lat wykazująca wysoki odsetek obiektów złych, 

szczególnie pod względem stanu technicznego. Nadzorem sanitarnym objęto 570 kiosków 

spożywczych (37,0% obiektów ewidencjonowanych), w których przeprowadzono 886 

kontroli. Klasyfikację sanitarną na arkuszach oceny stanu sanitarnego przeprowadzono w 289 

kioskach. W wyniku przeprowadzonej oceny 10,0% kiosków spożywczych oceniono jako 

niezgodne z wymaganiami.  

Najczęściej występujące nieprawidłowości: 

- brak bieżącej zimnej i ciepłej wody lub podłączenia do kanalizacji, 

- przechowywanie nietrwałych artykułów spożywczych poza urządzeniem chłodniczym, 

- artykuły spożywcze w opakowaniach przechowywane bezpośrednio na podłodze, 

- sprzedaż nieopakowanej żywności przy braku bieżącej wody, 

- zły stan techniczny obiektu, uszkodzone podłogi, brudne ściany, 

- brak czystości i porządku w pomieszczeniach,  

- niezadowalający stopień wdrażania zasad GHP (brak opracowanych instrukcji i zapisów  

z kontroli wewnętrznej), 

- zatrudnianie personelu bez aktualnych badań lekarskich. 

Systematycznie zwiększa się liczba kiosków podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, 

co wpływa na zmniejszanie się odsetka obiektów o złym stanie sanitarnym. 

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia dotyczące stanu sanitarnego kiosków 

spowodowały wydanie 136 decyzji administracyjnych, w tym w 11 kioskach decyzji 

wstrzymania działalności. Spośród pobranych w kioskach 62 próbek środków spożywczych, 

w badaniach laboratoryjnych zakwestionowano 20 próbek (32,3%). 
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IX.2. 3. Magazyny hurtowe. 

Nadzorem sanitarnym objęto 642 zakłady spośród 847 obiektów ewidencjonowanych. 

Przeprowadzono 1350 kontroli sanitarnych, w tym 509 kontroli kompleksowych połączonych 

z oceną zakładów. Ocenę zakładu niezgodnego z wymaganiami otrzymało 16 magazynów  

tj. 3,1% (w 2005 r. - 3,3%). 
Rys. 5 Dział napojów w hali Makro Poznań. 

 
Najczęściej występujące nieprawidłowości to: 

- zły stan techniczny pomieszczeń (uszkodzone posadzki, nieszczelne drzwi i okna, brudne 

ściany), 

- brak porządku w magazynie, m.in. zakurzone opakowania, 

-  brak opracowanej i wdrożonej instrukcji GHP. 

Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem 56 mandatów na sumę 8850 zł. 

W celu poprawy stanu sanitarnego wydano 167 decyzji administracyjnych, które dotyczyły 

głównie poprawy warunków technicznych w zakładach. Ze względu na istotne zagrożenia dla 

zdrowia lub życia człowieka w 6 magazynach wstrzymano działalność handlową. 

 

IX.2. 4. Targowiska 

W ewidencji znajdowało się 78 targowisk – kontrole sanitarne przeprowadzono  

w 76 obiektach, oceniono na arkuszach oceny 57 zakładów, z których 6 (10,5%) oceniono 

jako niezgodne z wymaganiami.  

Główne nieprawidłowości: 

- brak zaopatrzenia w bieżącą ciepłą i zimną wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

- niedostateczna czystość na zapleczach stanowisk sprzedaży środków spożywczych,  

- brak wydzielonych WC dla sprzedawców środków spożywczych, 

- brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 

- nieutwardzony teren w otoczeniu obiektu, 
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- brak warunków chłodniczych do przechowywania środków spożywczych łatwo  

psujących się, 

- brak opracowanych instrukcji i nie przestrzeganie zasad GHP. 

W obiektach handlowych zlokalizowanych na targowiskach prowadzono wspólne kontrole  

z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie prawidłowości obrotu mięsem i przetworami, w tym 

kontrole dokumentacji towarzyszących oferowanym do sprzedaży środkom spożywczym 

pochodzenia zwierzęcego. 

Podczas kontroli stwierdzano m. in. następujące nieprawidłowości: 

- brak świadectwa HDI na środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, 

- sprzedaż mięsa mielonego luzem, przygotowywanego uprzednio na zapleczu kiosków, 

- rozbiór półtusz na elementy na zapleczu placówki handlowej, 

- niewłaściwa temperatura przechowywania mięsa mielonego, 

- brak informacji o środkach transportu przewożących środki spożywcze. 

Za wymienione nieprawidłowości stosowano sankcje karne oraz wydawano polecenia. 

 

IX.2. 5. Piekarnie. 

 Nadzorem sanitarnym objęto 580 zakładów, w których przeprowadzono 938 kontroli 

sanitarnych. Odsetek obiektów niezgodnych z wymaganiami wyniósł 4,9 ( w 2005r - 5,8). 

Główne nieprawidłowości:  

- zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń, a także brudne ściany i sufity, 

uszkodzone posadzki, 

- obecność szkodników zbożowo-mącznych, a także brak skutecznej ochrony zakładu przed 

szkodnikami, 

- brak myjni opakowań transportowych, 

- stosowanie surowców bez oznakowania, nieprawidłowe znakowanie wyrobów gotowych 

(brak pełnego składu surowcowego lub skład niezgodny ze stanem faktycznym), 

- brak zachowanej ciągłości łańcucha chłodniczego środków spożywczych łatwo  

psujących się, 

- brak aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych osób mających 

kontakt z żywnością, 

- niedostateczny stopień opracowania i wdrażania dokumentacji GHP, GMP i HACCP. 

W 2006 r. nastąpiła poprawa stanu sanitarnego w tej grupie obiektów w zakresie 

funkcjonalności i stanu technicznego pomieszczeń.  
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W celu poprawy stanu sanitarnego wydano 278 decyzji administracyjnych, w tym 6 zakładów 

zostało unieruchomionych, głównie ze względu na występowanie gryzoni oraz szkodników 

zbożowo-mącznych.  

Spośród pobranych 76 próbek żywności - 2 (2,6%) zostały zdyskwalifikowane. Próbki 

sanitarne (4) pobierane w piekarniach nie były kwestionowane. 

 

IX.2. 6. Ciastkarnie. 

 Zarejestrowano w ewidencji 344 zakłady ciastkarskie, skontrolowanych zostało 332 

obiekty, ocenę sanitarną - niezgodny z wymaganiami - uzyskało 6 obiektów (2,2%). 

Nieprawidłowości: 

- niezadowalający stan sanitarno – techniczny (brudne, zniszczone ściany, zawilgocone sufity, 

uszkodzone podłogi), 

- zniszczony lub uszkodzony sprzęt produkcyjny i urządzenia, 

- zatrudnianie personelu bez aktualnych orzeczeń lekarskich,  

- obecność szkodników żywnościowych,  

- nieprawidłowe znakowanie wyrobów gotowych,  

- nieprawidłowe warunki magazynowania surowców, półproduktów (nietrwałych), opakowań 

i wyrobów gotowych, 

- brak mycia i dezynfekcji jaj stosowanych do produkcji.  

Spośród zbadanych 428 próbek wyrobów pobranych w ciastkarniach 

zakwestionowano 6 (1,4%) - wszystkie w badaniu mikrobiologicznym.  

 

IX.2. 7. Przetwórnie owocowo-warzywne. 

W ewidencji zarejestrowane zostały 93 przetwórnie owocowo-warzywne – 

skontrolowano 82 obiekty. Ocenie sanitarnej wg arkusza oceny poddano 65 przetwórni – 

wszystkie ocenione jako zgodne z wymaganiami.  

Nieprawidłowości: 

- zły stan techniczny pomieszczeń (posadzki, drzwi, ściany, okna),  

- niefunkcjonalność pomieszczeń,  

- nieprawidłowe, źle usytuowane lub wyposażone szatnie, brak prawidłowego wyposażenia 

sanitariatów dla personelu (zły stan higieniczny urządzeń sanitarnych), 

- nieskuteczne zabezpieczenie przed szkodnikami, 

- brak zapisów potwierdzających stosowanie zasad GMP, GHP, brak instrukcji 

stanowiskowych. 
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Do badań laboratoryjnych pobrano 44 próbki produktów, z których 2 (4,5%) zostały 

zakwestionowane. 

 

IX.2. 8. Zakłady żywienia zbiorowego otwarte. 

 W ewidencji znajdowało się 1838 obiektów, skontrolowano 1287, a klasyfikację 

sanitarną przeprowadzono w 986 zakładach. Ogółem ocenę zakładu niezgodnego  

z wymaganiami otrzymało 38 obiektów (3,9% spośród ocenionych).  

Główne nieprawidłowości: 

- niefunkcjonalność pomieszczeń (w tym połączenie zakładu z pomieszczeniami 

mieszkalnymi), 

- użytkowanie zniszczonego sprzętu i urządzeń, 

- złe wyposażenie i zbyt mała powierzchnia przygotowalni do wstępnej obróbki surowców, 

- brak oddzielenia zmywalni naczyń stołowych od zmywalni naczyń kuchennych, 

- brak dezynfekcji stosowanych naczyń wielokrotnego użycia, 

- brak oznakowania desek do krojenia poszczególnych rodzajów żywności, 

- brak orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zatrudnionego personelu,  

- obecność szkodników żywnościowych (insektów, gryzoni) w pomieszczeniach zakładu. 

W efekcie przeprowadzonych 1852 kontroli sanitarnych wydano 337 decyzji 

administracyjnych, z których 23 dotyczyło wstrzymania działalności obiektów. 

Spośród pobranych do badań 57 próbek środków spożywczych – 16 (28,1%) zostało 

zakwestionowanych w badaniu mikrobiologicznym; próbki sanitarne (12) nie były 

kwestionowane. 

 

IX.2. 9. Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.  
 

Tab.  5. Stan sanitarny zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego. 

2006 2005 
Obiekty Liczba 

obiektów 
ocenionych 

% obiektów 
niezgodnych 

Liczba 
obiektów 

ocenionych 

% obiektów 
niezgodnych 

 
Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte – 
ogółem 
 

1488 1,1 1572 1,7 

Stołówki w przedszkolach 
Stołówki szkolne  
Stołówki w zakładach specjalnych  
i wychowawczych 
Stołówki w domach dziecka i młodzieży 
Stołówki na koloniach, półkoloniach i obozach 
Stołówki w bursach i internatach 
Stołówki w żłobkach i domach małego dziecka 

479 
403 
35 

 
17 
86 
60 
21 

0,8 
1,2 
- 
 
- 
- 

1,7 
4,8 

518 
406 
32 

 
13 
77 
65 
24 

2,1 
1,7 
- 
 
- 

2,6 
1,5 
- 
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Wg oceny na arkuszach dyskwalifikacji uległo 1,1% obiektów żywienia zbiorowego 

zamkniętych, w tym 4,8% stołówek w żłobkach i domach małego dziecka, 1,7% stołówek  

w bursach i internatach, 1,2% stołówek szkolnych oraz 0,8% stołówek przedszkolnych.  

Negatywne oceny w niektórych podgrupach spowodowały następujące uchybienia: 

- brak oddzielenia zmywalni naczyń stołowych od zmywalni naczyń kuchennych, 

- nieprawidłowe mycie naczyń stołowych, kuchennych i transportowych, 

- niewystarczająca ilość urządzeń chłodniczych, 

- nieprawidłowa funkcjonalność pomieszczeń, brak przygotowalni do obróbki wstępnej, 

- uszkodzone, nieprawidłowe podłogi i ściany w pomieszczeniach produkcyjnych  

i magazynowych, 

- używanie do produkcji wyeksploatowanych urządzeń oraz zniszczonego sprzętu i naczyń, 

- nieprawidłowe, źle usytuowane szatnie. 

 

IX.2. 10. Zakłady małej gastronomii. 

 W ewidencji odnotowano 3765 zakładów małej gastronomii, z których 2123 (56,4%) 

zostało skontrolowanych. Ocenę sanitarną – niezgodny z wymaganiami - uzyskało 4,7% 

ogółu ocenionych obiektów – najwięcej w grupie „fast food” – 5,2%. 

Nieprawidłowości: 

- brak zmywalni naczyń stołowych lub warunków do termicznej dezynfekcji naczyń, 

-stwierdzenie środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, 

- zatrudnianie personelu bez aktualnych orzeczeń lekarskich, 

- zły stan techniczny pomieszczeń (ściany, posadzki),  

- nieprawidłowe lub brak WC dla personelu, brudne sanitariaty i umywalki do mycia rąk, 

- brak dokumentacji dot. stosowania zasad GHP/GMP. 

Spośród pobranych 36 próbek żywności - 10 (27,8%) zostało zakwestionowanych – wszystkie 

w badaniu mikrobiologicznym. 

Wydano 498 decyzji administracyjnych (w 26 przypadkach decyzje wstrzymania 

działalności).  

 

IX.3. Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia. 

Stan sanitarno-higieniczny obiektów żywności i żywienia nadzorowanych przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. wielkopolskim jest bardzo zróżnicowany. 

Działają zarówno obiekty stare (zwłaszcza w miastach o zwartej zabudowie), jak  

i nowoczesne, obiekty małe (wiejskie sklepy) oraz bardzo duże (ponad 200 super  

i hipermarketów). 
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Stan sanitarny i techniczny obiektów żywności i żywienia poprawia się m.in. dzięki 

wdrażaniu systemów jakości w przedsiębiorstwach, ale także systematycznym  

i konsekwentnym kontrolom prowadzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Niektóre zakłady, szczególnie małe, mieszczące się w budynkach mieszkalnych w zwartych 

zabudowach miast, pozbawione są możliwości rozbudowy i modernizacji (niezbędnej z uwagi 

na konieczność wdrażania systemów GMP/GHP/HACCP), głównie z powodu dekapitalizacji 

infrastruktury oraz trudności ze sfinansowaniem tych przedsięwzięć przez właścicieli. 

Skuteczność mycia i dezynfekcji sprzętu, urządzeń, opakowań, a także rąk pracowników 

oceniana była wizualnie a także poprzez badanie próbek sanitarnych, tj. wymazów  

z powierzchni rąk, urządzeń, sprzętu i opakowań. W 2006 r. zbadano 54 próbki tego rodzaju, 

z czego zakwestionowano 11,1% (w 2005 r. - 5,0%). Kwestionowane próbki sanitarne 

stwierdzono w bloku żywienia w szpitalu w Kowanówku. Świadczyło to o nie zachowaniu 

podstawowego reżimu higienicznego przez pracowników. 

 

IX.4. Stan sanitarny środków transportu żywności. 

W 2006 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. wielkopolskim 

skontrolowały 1406 środków transportu żywności, spośród których 326 (23,2%) oceniono  

na arkuszach oceny. Wszystkie ocenione środki transportu uzyskały ocenę zgodny  

z wymaganiami. 

Do najczęściej stwierdzanych uchybień w trakcie kontroli sanitarnych środków transportu 

żywności należą: 

- zły stan sanitarno-techniczny pojazdów, 

- brak specjalistycznej aparatury do pomiaru i rejestracji temperatury żywności nietrwałej 

mikrobiologicznie, brak prowadzenia monitoringu temperatury, 

- nieprawidłowa temperatura przewożonych artykułów spożywczych, 

- nie zachowywanie odpowiedniej segregacji przewożonych środków spożywczych, 

- brak zapisów stosowanych procesów mycia i dezynfekcji, 

- nieprawidłowy stan higieny osobistej pracowników zajmujących się przewozem. 

Zakłady produkujące żywność posiadają na ogół własne środki transportu, pozytywnie 

zaopiniowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 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. 
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IX.5. Jakość zdrowotna środków spożywczych.  

W 2006 r. laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie 

wielkopolskim zbadały ogółem 6951 próbek krajowych i importowanych środków 

spożywczych. Pod pojęciem „importowane” mieszczą się środki spożywcze produkcji innej 

niż krajowa. 
Rys. 6 Stoisko ryb świeżych hipermarket Real Poznań. 

 
Jakość zdrowotna środków spożywczych w 2006 r. w porównaniu z latami poprzednimi 

uległa pogorszeniu. Zwiększyła się liczba kwestionowanych próbek krajowych środków 

spożywczych w stosunku do roku poprzedniego o 1,8%. Jakość zdrowotna importowanych 

środków spożywczych w latach 2004 – 2006 ulegała wahaniom. W 2006 r. nastąpił spadek 

ilości kwestionowanych próbek w stosunku do roku 2005 o 3,8%. 

W tabeli 6 przedstawiono porównanie ilości próbek krajowych i importowanych środków 

spożywczych zdyskwalifikowanych w województwie wielkopolskim w latach 2004 – 2006. 

Porównanie dotyczy okresu, w którym laboratoria prowadziły badania próbek pobieranych  

w oparciu o krajowy „Plan pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej 

kontroli i monitoringu Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. 

 

Tab.  6 Jakość zdrowotna środków spożywczych.  

W tym Środki spożywcze 
razem krajowe importowane 

Rok 
Ilość próbek 
zbadanych 

% próbek  
zakwestio-
nowanych 

Ilość 
próbek 

zbadanych

% próbek 
zakwestio-
nowanych 

Ilość 
próbek 

zbadanych 

% próbek 
zakwestio-
nowanych 

2004 9799 5,1 7989 5,6 1810 2,9 

2005 7244 7,8 6692 7,6 552 10,1 

2006 6951 9,3 6352 9,4 599 6,3 
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Zestawienie kwestionowanych próbek w poszczególnych grupach środków spożywczych 

przedstawiono w tabeli 7. 

 
Tab. 7 Porównanie odsetka próbek zdyskwalifikowanych w wybranych grupach środków spożywczych. 
 

Odsetek próbek kwestionowanych 
ogółem L.p. Asortyment 

2004 2005 2006 
1 Lody 2,9 8,1 17,9 
2 Napoje bezalkoholowe 0,5 12,9 17,1 
3 Wyroby garmażeryjne 3,0 12,7 15,8 
4 Mrożonki 11,8 33,9 14,1 
5 Cukier i wyroby cukiernicze 2,5 8,5 11,3 
6 Przetwory zbożowo-mączne 6,1 5,4 9,8 
7 Mleko spożywcze 6,6 9,5 9,3 
8 Mięso, przetwory mięsne i konserwy 1,6 4,7 8,2 
9 Koncentraty spożywcze 2,3 3,8 8,2 

10 Dietetyczne środki spożywcze i odżywki 0,9 8,4 7,2 
11 Przetwory mleczne 3,7 13,2 6,7 
12 Ciastka z kremem 14,4 1,9 6,5 
13 Owoce, warzywa, grzyby, przetwory i konserwy 4,6 3,2 6,5 
14 Pieczywo 8,9 2,1 3,9 
15 Ryby, przetwory rybne i konserwy 2,6 6,5 3,9 
16 Tłuszcze zwierzęce, roślinne i mieszanki tł. 1,4 7,0 2,7 
17 Masło 9,7 19,5 1,5 
18 Używki 0,0 4,8 0,0 

Środki spożywcze - razem 5,1 7,6 9,3 
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Porów nanie odsetka próbek zdyskw alifikow anych w  w ybranych grupach środków  
spożyw czych.
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W 2006 r. największy wzrost odsetka kwestionowanych próbek w stosunku do roku 

poprzedniego zanotowano w następujących grupach środków spożywczych: 

- Lody      wzrost o 9,8%, 

- Ciastka z kremem   wzrost o 4,6%, 

- Przetwory zbożowo – mączne    wzrost o 4,4%, 

- Koncentraty spożywcze   wzrost o 4,4%, 

- Napoje bezalkoholowe   wzrost o 4,2%, 

- Mięso i przetwory mięsne  wzrost o 3,5%. 

W 2006 r. największy spadek odsetka kwestionowanych próbek w stosunku do roku 

poprzedniego zanotowano w następujących grupach środków spożywczych: 

- Mrożonki    spadek o 19,8%, 

- Masło      spadek o 18,0%, 

- Przetwory mleczne   spadek o  6,5%, 

-  Używki     spadek o 4,8%, 

- Tłuszcze zwierzęce, roślinne  

      i mieszanki tłuszczowe   spadek o 4,3%. 
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Ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych badanych w ciągu ostatnich kilku lat 

byłaby niepełna bez uwzględnienia przyczyn kwestionowania. Zestawienie głównych 

przyczyn kwestionowania środków spożywczych podano w tabeli 8. 

 
Tab.  8 Główne przyczyny kwestionowania środków spożywczych w latach 2004 –2006. 

w tym % próbek kwestionowanych za: 

Rok  

% próbek 
kwestio-

nowanych 
ogółem 

nieprawidłowe 
parametry 

mikrobiolo-
giczne 

nieprawidłowe 
parametry 
chemiczne 

niewłaściwe 
znakowanie 

cechy 
organo- 

leptyczne 

zanieczysz-
czenia 

biologiczne 

2004 5,1 3,9 0,4 0,3 0,3 0,2 

2005 7,8 0,7 0,2 6,7 0,1 0,1 

2006 9,3 2,2 0,3 6,1 0,5 0,2 

 

Jak wynika z zestawienia główną przyczyną kwestionowania badanych próbek 

środków spożywczych było znakowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami. Pomimo 

pewnej poprawy w stosunku do roku poprzedniego, znakowanie środków spożywczych nadal 

nie jest w wielu przypadkach prawidłowe. Świadczy to o nieprzestrzeganiu przez 

producentów i importerów przepisów prawnych zawartych w obowiązującym rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami w znakowaniu środków spożywczych były: 

- nieczytelna data minimalnej trwałości, 

- brak określenia nazwy producenta lub jego siedziby, 

- nietrwałe, łatwo usuwalne napisy, zwłaszcza na opakowaniach z tworzyw sztucznych, 

- brak funkcji technologicznych substancji dodatkowych, 

- niezgodność deklarowanego składu ze składem rzeczywistym, 

- przypisywanie środkom spożywczym właściwości leczniczych. 

W 2006 roku nastąpił wzrost ilości próbek  kwestionowanych za niewłaściwą jakość 

mikrobiologiczną w stosunku do roku 2005. Z 4991 próbek zbadanych pod względem 

mikrobiologicznym zakwestionowano 154, co stanowi 3,1%, z czego z powodu 

zanieczyszczenia bakteriami chorobotwórczymi – 1,1% w tym pałeczkami Salmonella   

- 0,6%. 

W tabeli 9 przedstawiono najczęściej kwestionowane, w latach 2004-2006, produkty z uwagi 

na niedopuszczalne zanieczyszczenia mikrobiologiczne. 
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Tab. 9 Zestawienie najczęściej kwestionowanych pod względem mikrobiologicznym grup środków 
spożywczych.  
 

% próbek kwestionowanych mikrobiologicznie  
Grupa produktów 

2004 r. 2005 r. 2006 r. 

Mięso i przetwory mięsne 0,3 1,5 25,0 

Lody 2,9 0,8 11,0 

Ciastka z kremem 14,4 1,9 6,5 

Mleko spożywcze 6,7 0,0 1,6 

Przetwory mleczne 3,5 0,6 0,0 

Wyroby garmażeryjne 1,9 2,5 0,0 

Ogółem 5,7 1,0 3,1 
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W 2006 roku w kierunku wykrywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych  

 i identyfikacji modyfikacji genetycznej zbadano łącznie 40 próbek pobranych na terenie 

województwa wielkopolskiego. Ponadto Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów 

Użytku WSSE w Poznaniu zbadało w kierunku GMO 142 próbki dla województw: 

dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. 
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Rys. 7 Termocykler i transiluminator – aparaty do analizy jakościowej GMO – Laboratorium Badania 
Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Poznaniu. 
 

 
 

Do badań pobrano próbki z produktów mogących potencjalnie zawierać GMO, takich 

jak napoje i desery sojowe, ziemniaki, pomidory, przetwory mięsne, pieczywo i przetwory 

piekarnicze oraz ciastkarskie, koncentraty spożywcze i odżywki dla niemowląt oraz środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

Na terenie województwa wielkopolskiego nie zakwestionowano żadnej próbki badanej 

w kierunku GMO. 

Zgodnie z planem poboru próbek środki spożywcze badano również w kierunku zawartości: 

- mykotoksyn,  

- pozostałości środków ochrony roślin,  

- obecności niedozwolonych barwników Sudan I-IV (głównie w importowanych  

surowcach – curry, chili oraz w mieszankach przyprawowych z ich udziałem), 

- zawartości metali szkodliwych dla zdrowia, 

- pozostałości azotanów w warzywach, oraz produktach dla dzieci, 

- zawartości substancji dodatkowych takich jak: sztuczne substancje słodzące, substancje 

konserwujące, barwniki. 

Dla pełnej oceny stanu sanitarnego zbadano 54 próbki sanitarne. Zakwestionowano 6 próbek, 

tj. 11,1%, czyli o 6,6 % więcej niż w roku 2005 r.  
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IX.5. 1. Ocena spraw załatwianych w systemie RASFF2. 

Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego nr GIS-HŻ-426-15-1/SO/03  

z dnia 10.03.2003 r., w stacjach sanitarno-epidemiologicznych w woj. wielkopolskim 

powołane zostały zespoły osób działających w systemie RASFF ds. zbierania i przekazywania 

informacji oraz zespół ekspertów dokonujących oceny ryzyka. Ostatnia aktualizacja składu 

tych zespołów została dokonana w dniu 21.09.2006 r. 

W okresie roku sprawozdawczego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

w Poznaniu otrzymał z Krajowego Punktu Kontaktowego i od Państwowych Wojewódzkich 

Inspektorów Sanitarnych 50 zgłoszeń o niebezpiecznych produktach żywnościowych. 

Do najczęściej występujących rodzajów zagrożeń otrzymywanych w ramach systemu RASFF 

w 2006 roku należały zanieczyszczenia chemiczne żywności. Najczęściej stwierdzano 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu obecności mykotoksyn (aflatoksyny, ochratoksyna A, 

fuminozyny) – 9 przypadków (np. kawa rozpuszczalna, orzechy pistacjowe, figi suszone) oraz 

w tej samej liczbie zawyżoną zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Sn)  

w herbacie ziołowej, orzechach laskowych i włoskich a także w materiałach i wyrobach 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Innym często występującym zagrożeniem związanym z chemicznym zanieczyszczeniem 

żywności i zgłaszanym w ramach RASFF była obecność niedozwolonych barwników w 

żywności - 6 przypadków (wyroby cukiernicze). Ponadto obecność barwników Sudan I-IV, 

które nie są dopuszczone do stosowania w produktach spożywczych stwierdzono  

w 4 przypadkach przypraw: chili, papryka, przyprawa do grilla. 

Obecność pestycydów w żywności była przedmiotem 4 powiadomień w systemie (szpinak 

mrożony, sałata, nektarynki i brzoskwinie), a zawyżony poziom 3-MCPD dotyczył  

3 zgłoszeń alarmowych (przyprawa do zup, sosy sojowe). 

Mniejsza liczba lub pojedyncze przypadki dotyczyły zawyżonych poziomów zawartości  

lub występowania: polifosforanów w rybach, kwasu benzoesowego w sałatce z pomidorów, 

nieautoryzowanej genetycznej modyfikacji ryżu, benzo-a-pirenu w wędzonych szprotkach, 

azotynów w wodzie mineralnej „Cisowianka”, szkodników i roztoczy w suszonych morelach 

i orzechach włoskich a także dodatku liści senesu w herbatce odchudzającej Regulavit. 

Powodem 3 powiadomień było zagrożenie mikrobiologiczne (w 2 przypadkach 

stwierdzono zanieczyszczenie pałeczkami Salmonella i w 1 przypadku bakteriami 

Pseudomonas). Dotyczyło to mączki sojowej, pieprzu białego i wody mineralnej 

„Aleksandria”. 

                                                 
2 RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed (system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 
żywnościowych i paszach). 
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W 1 przypadku (lizaki z zabawkami – pochodzące z Chin) powiadomienie dotyczyło 

występowania małych elementów zabawek mogących doprowadzić np. do zadławienia 

dziecka. 

Z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w woj. wielkopolskim zostało  

w ramach systemu RASFF przesłane 1 powiadomienie informacyjne. Dotyczyło ono 

przekroczenia zawartości aflatoksyn w kawie Astra i Negrita. Pozostałe zakwestionowane 

próbki nie spełniały kryteriów kwalifikujących je do przesłania w ramach systemu.  

Wszystkie powiadomienia otrzymane od Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie 

dotyczące systemu RASFF były bezzwłocznie przekazywane wraz z komentarzem  

i ewentualnymi wskazówkami, co do ich realizacji, do odpowiednich powiatowych stacji 

sanitarno-epidemiologicznych.  

Na podstawie oceny ryzyka podejmowano działania zapewniające wyeliminowanie 

zagrożenia. Monitorowano wycofywanie produktów z rynku, a w razie konieczności 

wydawano decyzje nakazujące, podejmowano również działania wyjaśniające i działania 

zaradcze, stosownie do stanu faktycznego. 

W 2006 roku kontynuowano przesyłanie sprawozdań kwartalnych dotyczących badań chili  

i produktów zawierających chili. 

Ponadto w związku z ustaleniami podjętymi przez państwa członkowskie UE na posiedzeniu 

Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt oraz poleceniem 

Głównego Inspektora Sanitarnego otrzymanym wraz z pismem z dnia 10.08.2005r.  

nr GIS-HŻ-423-130/SO/05 sporządzano comiesięczne raporty o wynikach analiz przypraw  

i produktów zawierających przyprawy w kierunku barwnika para-Red.  

 

IX.6. Jakość zdrowotna przedmiotów użytku. 
 

Tab. 10 Nadzór nad produkcją i obrotem przedmiotów użytku. 

Liczba 
Grupa obiektów obiektów 

skontrolowanych kontroli pobranych 
próbek 

zdyskwalifikowanych 
próbek 

Wytwórnie 

a) kosmetyków 

b) chemii gospodarczej 

c) opakowań do żywności 

d) inne 

Miejsca obrotu przedmiotów 

użytku 

 

25 

2 

41 

4 

172 

 

31 

2 

58 

9 

747 

 

- 

- 

17 

- 

212 

 

- 

- 

- 

- 

4 

Razem   229 4 
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Na terenie Wielkopolski działa 31 zakładów produkujących lub konfekcjonujących 

kosmetyki. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim: 

- Beiersdorf Lechia – nowoczesna fabryka (automatyczna linia produkcyjna, cykl zamknięty, 

komputerowe dozowanie komponentów) produkująca wysokiej jakości wyroby kosmetyczne 

dla dorosłych i dzieci, m. in. oliwki do skóry, kremy do twarzy, balsamy do ciała,  

- Interfragrances – producent kremów, emulsji kosmetycznych, wyrobów perfumeryjnych, 

- Forte Sweden – producent kosmetyków do pielęgnacji włosów, mydeł, żeli i płynów  

do kąpieli, 

- Bartpol s.c. – producent kosmetyków na bazie propolisu, m. in. szampony do włosów, 

- Gal – producent kremów, balsamów, płynów do kąpieli, środków do pielęgnacji paznokci. 

Nadzorem objęto 2 wytwórnie chemii gospodarczej spośród 12 zarejestrowanych obiektów tej 

grupy.  

Wśród 97 ewidencjonowanych wytwórni opakowań do żywności (w 2006 r. – skontrolowano 

41) działa kilka dużych, nowoczesnych zakładów produkujących jednorazowe opakowania  

do żywności z tworzyw sztucznych takie jak: Inline Poland i RPC Bebo Poland z Poznania 

czy Podanfol z Chodzieży – producent osłonek poliamidowych do wędlin. 

W ramach prowadzonego nadzoru nad kosmetykami skontrolowano 25 wytwórni 

kosmetyków (w tym 22 PSSE Poznań) w których przeprowadzono 31 kontroli sanitarnych. 

W zakładach produkujących kosmetyki, w czasie przeprowadzanych kontroli zwracano 

uwagę przede wszystkim na zgodność oznakowania opakowań jednostkowych kosmetyków, 

natomiast kontrole w miejscach obrotu były związane ze zgłoszonymi notyfikacjami  

w systemie RAPEX oraz z innymi interwencjami zewnętrznymi. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie znakowania opakowań jednostkowych 

kosmetyków dotyczyły przede wszystkim: 

- umieszczania oświadczeń, które mogły sugerować konsumentowi właściwości lecznicze 

kosmetyku, co wykracza poza ramy narzucone kosmetykowi przez ustawę z dnia 30 marca 

2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 z późn. zm.), 

- braku lub niewłaściwego sformułowania poprzedzającego datę minimalnej trwałości: 

„najlepiej zużyć przed końcem”, 

- niekompletnego wykazu składników, 

- braku znaku graficznego, który informuje, po jakim czasie od otwarcia opakowania 

kosmetyk może być stosowany.  

Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością obejmuje zarówno 

warunki produkcji, jak i bezpieczeństwo zdrowotne tych produktów. 

W ramach nadzoru nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu  

z żywnością m.in. monitorowano wycofywanie z obrotu naczyń stołowych takich  
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jak talerzyki deserowe, talerze i salaterki oraz kubki pochodzące z Chin oraz szklanki  

z Niemiec w wyniku otrzymywania powiadomień alarmowych w systemie RASFF. 

Wszystkie te produkty zostały uznane za niebezpieczne z uwagi na ponadnormatywną 

migrację ołowiu i kadmu.  
Rys. 8  Importowane naczynia stołowe będące przedmiotem powiadomień w systemie RASFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2006 roku zbadano 229 próbek materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,  

z czego147 próbek produkcji krajowej i 82 próbki z importu. Zakwestionowano ogółem 1,7% 

próbek. Główne przyczyny kwestionowania to: 

- przekroczenie limitów migracji ołowiu i kadmu w wyrobach ceramicznych, 

- nieprawidłowe oznakowanie wyrobów, 

- niewłaściwe cechy organoleptyczne. 
 

Tab. 11 Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

w tym w tym 
Rok 

Ilość prób 

zbadanych krajowe import 

% kwest. 

ogółem krajowe import 

2004 260 173 87 3,1 2,7 0,4 

2005 261 172 89 - - - 

2006 229 147 82 1,7 0,4 1,3 

 

IX.7. Ocena sposobu żywienia. 

W 2006 roku sposób żywienia oceniono w 1017 obiektach gdzie dokonano 

teoretycznej oceny 1021 jadłospisów.  

W badaniach nad sposobem żywienia główny nacisk położono na żywienie dzieci  

i młodzieży oraz chorych i pensjonariuszy w zakładach służby zdrowia.  

Stwierdzono wady jadłospisów w 8,4% próbek zbadanych teoretycznie. Najczęściej 

stwierdzanymi uchybieniami w zakresie sporządzania jadłospisów były:  

- małe urozmaicenie posiłków, 
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- brak dodatków owocowo – warzywnych, szczególnie w posiłkach śniadaniowych  

i kolacjach, 

- brak w posiłkach mleka i napojów mlecznych, 

- brak w posiłkach produktów stanowiących źródło pełnowartościowego białka zwierzęcego. 

Analiza ocen żywienia z dekady wykazała, iż nadal występują różnice  

w realizowaniu zalecanych norm żywienia i wyżywienia. Dotyczyły one przede wszystkim 

niedoborów w spożyciu mleka i jego przetworów, warzyw i owoców a także ryb, jaj  

i przetworów zbożowych niskiego przemiału w żywieniu dzieci. W stołówkach 

przedszkolnych do posiłków podawano w nadmiarze niekorzystne dla zdrowia tłuszcze 

(margaryna, smalec). Nieprawidłowo realizowano również zalecenia w odniesieniu  

do składników pokarmowych, a zwłaszcza żelaza i wapnia. Stwierdzono także zaniżoną 

wartość energetyczną analizowanych posiłków. 

 

IX.8. Podsumowanie. 

1. Stan sanitarny zakładów systematycznie się poprawia. Dotyczy to zarówno miejsc 

produkcji jak i obrotu żywności. Poprawa osiągana jest poprzez modernizację obiektów 

jak również poprzez wprowadzanie systemów zapewnienia jakości. 

2. Jakość zdrowotna środków spożywczych wyrażana odsetkiem kwestionowanych próbek 

żywności uległa pogorszeniu (wzrost z 7,8% do 9,3%) szczególnie w grupach: lody, 

ciastka z kremem, przetwory zbożowo-mączne, koncentraty spożywcze, napoje 

bezalkoholowe. 

3. Konieczne jest kontynuowanie wzmożonego nadzoru w zakresie:  

a. poprawy funkcjonalności obiektów,  

b.stosowania prawidłowych procesów mycia i dezynfekcji 

c. zachowania łańcucha chłodniczego od surowca do gotowego wyrobu w przypadku  

produktów łatwo psujących się, 

d.prawidłowego znakowania wyrobów, 

e. właściwego stosowania substancji dodatkowych, 

f. zachowania higieny osobistej i higieny miejsca pracy, 

g.sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, 

h.opracowywania przez zakłady dokumentacji GHP, GMP, HACCP, 

i. produkcji i obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

i suplementów diety – szczególne w aspekcie prawidłowości znakowania. 
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X. 

 
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY 
ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 

 

X.1. Informacje wstępne 

Działania podejmowane w 2006 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynikały przede 

wszystkim z potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz sytuacji epidemiologicznej, stanowiąc 

tym samym priorytetowy kierunek podejmowanych inicjatyw w promocji zdrowia 

środowiska lokalnego.  

Specjaliści ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowali, koordynowali 

i przeprowadzali w szerokiej współpracy środowiskowej działania w zakresie oświaty 

zdrowotnej i promocji zdrowia, które dotyczyły następujących zagadnień: 

- profilaktyki nowotworowej, 

- profilaktyki tytoniowej, 

- profilaktyki schorzeń układu oddechowego, 

- profilaktyki w zakresie HIV/AIDS, 

- profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia, 

- profilaktyki chorób zakaźnych wieku dziecięcego, 

- profilaktyki innych chorób zakaźnych (wzw typu A i B , grypa), 

- profilaktyki chorób układu krążenia, 

- pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej, 

- opieki nad matką i dzieckiem, 

- racjonalnego odżywiania, 

- promocji zdrowia psychicznego, 

- propagowania szczepień ochronnych, 

- promowania zdrowego stylu życia, 

- zapobiegania zatruciom pokarmowym. 

Powyższe przedsięwzięcia prozdrowotne adresowane były do szerokiego kręgu odbiorców. 

 

X.2. Realizacja zagadnień problemowych. 

W 2006 roku na terenie województwa wielkopolskiego realizowane były programy 

edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim- inicjowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, oraz 

lokalnym- wynikające ze szczególnych potrzeb zdrowotnych występujących w środowisku.  

Do działań, które realizowane były w roku 2006  na terenie całego kraju, w tym także na 

terenie województwa wielkopolskiego zaliczamy następujące zagadnienia: 
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X.2.1. Profilaktyka próchnicy zębów - Program  

edukacyjny pt. „Radosny Uśmiech –  

Radosna Przyszłość”.  

 

 

W 2006 roku realizowano we współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkół 

podstawowych kolejną edycję programu, która objęła  uczniów klas II ( 40 287 uczniów  

w 1 205 szkołach). 

Celem programu było: 

 zapobieganie próchnicy zębów i chorobom przyzębia wśród dzieci, 

 kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za zdrowie poprzez edukację w zakresie higieny 

jamy ustnej, 

 zachęcanie rodziców do współdziałania z dziećmi na rzecz prawidłowej higieny jamy 

ustnej. 

Szkoły biorące udział w programie otrzymały specjalnie przygotowane pakiety edukacyjne- 

materiały wydawnicze, pasty, szczoteczki do zębów dla uczniów oraz zestawy dla nauczycieli 

z wydawnictwami i pomocami dydaktycznymi służącymi do przeprowadzania zajęć 

edukacyjnych w szkołach. Program cieszył się dużą popularnością wśród nauczycieli i dzieci, 

był chętnie realizowany, a pomoce oceniono jako dobre.  

 

 

X.2.2. Profilaktyka HIV/AIDS.    

W ramach działań profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie 

rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, Państwowa Inspekcja Sanitarna była koordynatorem, 

organizatorem i realizatorem Ogólnopolskiej Multimedialnej Kampanii Społecznej pod 

hasłem „Miłość, Wierność, Zaufanie – Rodzina razem przeciw AIDS” w województwie 

wielkopolskim, której głównym celem było promowanie wartości rodzinnych w kontekście 

HIV/AIDS.                                       

Kampania przebiegała pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego,  Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.  

Na terenie poszczególnych powiatów patronat nad Kampanią  obejmowali starostowie, 

burmistrzowie i wójtowie oraz państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. 

W ramach Społecznej Kampanii realizowane były różnorodne działania o zasięgu 

wojewódzkim i powiatowym, których szczególne nasilenie przypadało na 1 grudnia, 
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Światowy Dzień AIDS. W ramach Kampanii zorganizowano konkurs literacki dla młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Miłość, Wierność, Zaufanie- przeciw HIV / AIDS”.   

Duże zainteresowanie już po raz kolejny, wzbudziły dwa zabytkowe drewniane tramwaje, 

które 1 grudnia kursowały po Poznaniu, a studenci Akademii Medycznej, w trakcie postoju, 

zainteresowanym osobom udzielali informacji na temat HIV/AIDS. 

Na czterech poznańskich uczelniach wyższych: Akademii Ekonomicznej, Akademii 

Wychowania Fizycznego, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, zorganizowano punkty informacyjne. 

W czasie trwania Kampanii w województwie wielkopolskim prowadzono szeroką działalność 

informacyjną i edukacyjną wśród różnych grup odbiorców, wykorzystując do tego celu 

materiały edukacyjne z Krajowego centrum ds. AIDS. 

W okresie od września do końca grudnia 2006 roku pracownicy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej przeprowadzili kampanię informacyjną we współpracy z mediami. 

W związku z tą działalnością ukazały się 84 artykuły prasowe oraz wyemitowano  26 audycji 

radiowych i 31 wystąpień telewizyjnych.  

 

X.2.3. Poprawa sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności „Program Pierwotnej 

Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej”. 

W roku 2006 kontynuowano realizację „Programu Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy 

Nerwowej”, który został zainicjowany w 1997 roku przez Ministerstwo Zdrowia,  

a koordynowany jest na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Sanitarny  

we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka.  

Działania podejmowana w ramach założeń programowych miały na celu przekazywanie 

informacji na temat konieczności suplementacji diety kwasem foliowym w dawce 0,4 

mg/doba przez kobiety planujące zajście w ciążę oraz kobiety ciężarne przed ukończeniem 12 

tygodnia ciąży. 

Program skierowany był przede wszystkim do uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz  

do uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych. W 2006 roku program był 

realizowany w 170 szkołach ponadgimnazjalnych oraz w 122 szkołach gimnazjalnych, 

a oddziaływaniami edukacyjnymi objęto 22 342  osób. 

 

X.2.4. Profilaktyka raka piersi - Program edukacyjny pt. „Różowa Wstążeczka”. 

Realizacja programu z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozpoczęła się  

w marcu 2003 roku. Program zainicjowany został przez Kancelarię Prezydenta RP, która 

zaprosiła do koordynacji działań w kraju Główny Inspektorat Sanitarny. 
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Działania w ramach Programu miały na celu przekazanie wiedzy na temat profilaktyki raka 

piersi, nauczenie dorastających kobiet techniki samobadania piersi oraz utrwalenie nawyku 

samoobserwacji i samokontroli swojego stanu zdrowia. 

W 2006 roku program realizowany był w 146 szkołach ponadgimnazjalnych oraz 23 szkołach 

gimnazjalnych. W placówkach tych przeprowadzono 50 szkoleń oraz 85 narad dla uczennic  

i ich matek, a także pracownic. 

 

 Co roku inicjowane są własne programy i akcje, które wynikają ze specyfiki 

problemów zdrowotnych występujących na terenie województwa.  

Województwo wielkopolskie wyróżnia się zasługującą na uznanie aktywnością w promocji 

zdrowia, szczególnie w środowisku szkolnym. Wśród działań tych, realizowanych w roku 

2006, wyróżniamy m.in.: 

  

X.2.5. Program Edukacyjny „Moje Dziecko Idzie Do Szkoły” 

W  roku szkolnym 2005/06 w szkołach podstawowych na terenie województwa 

wielkopolskiego realizowano po raz kolejny  program edukacyjny „Moje Dziecko Idzie Do 

Szkoły”, którego głównym celem jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności 

prozdrowotnych wśród uczniów klas pierwszych wszystkich szkół podstawowych 

województwa wielkopolskiego.  

„Moje Dziecko Idzie Do Szkoły” jest  programem autorskim opracowanym przez 

pracowników Działu  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.  

Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów 

zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych 

nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań 

profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym oraz zainteresowanie zdrowiem ich dzieci 

i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.  

Do działań programowych w wielu szkołach zaangażowano przedstawicieli policji, straży 

pożarnej, pedagogów szkolnych, psychologów, lekarzy stomatologów, pediatrów i okulistów, 

opiekunów szkolnych kół PCK, studentów odbywających praktyki w szkołach. 

W trakcie jego realizacji specjaliści ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego zorganizowali 41 szkoleń, w których 

uczestniczyły 502 osoby, 43 wykłady – dla 1150 osób i  48 prelekcji dla 1462 rodziców.  
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W 289 pogadankach uczestniczyło 4144 uczniów klas I. Ponadto, udzielono 86 instruktaży -  

884 koordynatorom i realizatorom Programu w szkołach. 

Na spotkaniach z rodzicami omawiane były zagadnienia dotyczące prawidłowego żywienia, 

wymogów sanitarnych przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, znakowania żywności, 

szczepień ochronnych, bezpieczeństwa dziecka w domu, szkole i w drodze do i ze szkoły, 

a także higieny: osobistej, jamy ustnej, wzroku, pracy.    

Podczas roku szkolnego tematyka znajdująca się w  przekazanych rodzicom, uczniom 

i nauczycielom materiałach, realizowana była  na  zajęciach z dziećmi w formie pokazów, 

ćwiczeń, konkursów, gier i zabaw – 240 działań, w których udział wzięło 9226 osób.   

Na terenie powiatów podsumowaniem były festyny szkolne i rodzinne organizowane we 

współpracy z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych, dyrektorami szkół, 

radami rodziców, lokalnymi mediami,  Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej – 

Oddziałem Terenowym w Poznaniu oraz partnerami programu.  

W lokalnej prasie opublikowano 18 artykułów tematycznych,  

wyemitowano 1 audycję radiową i 2 telewizyjne.  

 

X.2.6. Wojewódzki Program „Wielkopolska Bez Papierosa” 

W ramach profilaktyki tytoniowej stacje sanitarno-epidemiologiczne podjęły szereg 

działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które miały na celu zmniejszenie liczby 

osób palących narażonych na działanie dymu tytoniowego. Są one ukierunkowane  

na kształtowanie właściwych postaw i zachowań przeciwtytoniowych, a także umiejętności 

podejmowania świadomych i przemyślanych decyzji. Ich odbiorcami są uczniowie, osoby 

chcące rzucić palenie, osoby palące, rodzice i pracownicy placówek nauczania i wychowania. 

 Działania edukacyjne przynoszą najlepsze efekty gdy prowadzone są wśród dzieci 

szkół podstawowych. Dla nich zorganizowano wojewódzki konkurs „Palić, nie palić- oto jest 

pytanie”, który w 2006 r. objął 10 500 uczniów z 347 szkół. 

Z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zorganizowano 

XXX Konferencję Popularno-Naukową pod hasłem „Tytoń a zdrowie – wyzwania medyczne, 

prawne i społeczne”, w której uczestniczyło 146 osób. Konferencja skierowana była  

do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim tych, którzy angażują się w działania 

przeciwtytoniowe w środowisku, była źródłem nowych informacji i forum do wymiany 

doświadczeń. 

Zwracają uwagę społeczeństwa na ważny problem jakim jest szkodliwość palenia tytoniu  

i pobudzają przedstawicieli środowisk  odpowiedzialnych za zdrowie i wychowanie młodego 

pokolenia oraz przedstawicieli samorządów lokalnych do podejmowania wspólnych kroków, 
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mających na celu efektywną edukację antynikotynową i kształtowanie świadomości 

społecznej. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia i Światowego Dnia bez Tytoniu 

podejmowano różnorodne działania: festyny, przemarsze, happeningi, konkursy (42 imprezy), 

w których uczestniczyło 7 860 osób. Wśród nich byli mieszkańcy powiatów, uczniowie szkół 

wszystkich typów, rodzice i nauczyciele. 

Podjęte działania miały na celu dostarczenie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat 

skutków palenia tytoniu i zysków płynących z niepalenia. 

Większość realizowanych przedsięwzięć miała charakter masowy i obejmowała zasięgiem 

szeroką grupę odbiorców. 

Za szczególnie ważną uznano edukację prowadzoną wśród dzieci i młodzieży. Na terenie 

województwa w większości placówek nauczania i wychowania odbyły się zajęcia dotyczące 

profilaktyki palenia tytoniu. W prowadzeniu zajęć często stosowano metody problemowe,  

tj. dyskusje dydaktyczne oraz zajęcia warsztatowe, które prowadzone były pod kierunkiem 

pedagogów i psychologów szkolnych, a dotyczyły w znacznej mierze treningów 

asertywności. 

Ukazało się 135 informacji w mediach, w tym: 69 artykułów w prasie lokalnej, 21 reportaży 

w regionalnych, lokalnych, kablowych i osiedlowych telewizjach, 17 informacji w Internecie 

i wyemitowano z przebiegu imprez 28 reportaży w stacjach radiowych 

 

X.2.7.Program Edukacyjny „Zdrowie Piersi” 

W roku 2006 w związku z alarmującymi wynikami najnowszych badań dotyczących 

występowania nowotworów piersi w Wielkopolsce, Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Poznaniu podjęła się wdrożenia na terenie 12 powiatów województwa 

wielkopolskiego pilotażowego Programu „Zdrowie Piersi”.  

Szkolenia miały na celu przygotowanie pracowników medycyny szkolnej, nauczycieli, 

szkolnych koordynatorów wychowania zdrowotnego  oraz wszystkich zainteresowanych 

osób do prowadzenia zajęć na temat profilaktyki raka piersi. 

W związku z tym, na terenie wytypowanych powiatów przeprowadzono 12 szkoleń dla 269 

osób, podczas których dostarczono aktualną wiedzę na temat: epidemiologii występowania 

nowotworów piersi w województwie wielkopolskim na tle całego kraju, patogenezy, 

czynników ryzyka, objawów chorobowych w przebiegu raka piersi oraz profilaktyki 

(prewencji oraz badań przesiewowych), a także dostarczenie wiedzy i umiejętności 

w zakresie metodyki prowadzenia zajęć z uczniami szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 
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W roku 2007 program „Zdrowie Piersi” realizowany będzie na terenie wszystkich powiatów 

województwa wielkopolskiego. 

 

X.3. Podsumowanie 

1. Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2006 

realizowała zarówno długoletnie programy edukacyjne zainicjowane przez Główny 

Inspektorat Sanitarny jak i wojewódzkie, powiatowe oraz lokalne programy inicjowane 

i realizowane przez stacje sanitarno- epidemiologiczne w całym kraju. 

2. Programy edukacyjne wprowadzane przez specjalistów ds. oświaty zdrowotnej i promocji 

zdrowia mają charakter siedliskowy, tj. realizowane są w szerokiej współpracy 

środowiskowej. 

3. Na podstawie przeprowadzanego systematycznie monitoringu i oceny poszczególnych 

edycji w/w przedsięwzięć prozdrowotnych, działania są na bieżąco udoskonalane oraz 

wyposażane w materiały i pomoce dydaktyczne służące do realizacji zadań wykonawcom  

w różnych jednostkach. 

4. Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie województwa wielkopolskiego do inicjowanych 

przedsięwzięć prozdrowotnych corocznie przygotowuje realizatorów oraz partnerów działań 

w terenie.  

5. W związku z podejmowanymi w roku 2006 przedsięwzięciami prozdrowotnymi 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie wielkopolskim zorganizowała łącznie 1628 

szkoleń i narad dla 10750 uczestników reprezentujących różne instytucje i grupy zawodowe. 
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XI. 

 
ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 

 

 
Do zakresu zadań Działu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu należy uzgadnianie projektów przedsięwzięć takich 

jak: stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zakładów 

utylizacji odpadów pozwala na poprawę warunków sanitarno-higienicznych na terenie całego 

województwa. Istotnym celem jest dążenie do zagwarantowania, aby projektowane obiekty 

na terenie województwa wielkopolskiego w tym szczególnie przemysłowe nie powodowały 

zagrożenia i uciążliwości dla ludzi w nich pracujących jak i zamieszkałych w sąsiedztwie.  

W w/w zakresie w 2006 r. wydano ogółem 29334 uzgodnień i opinii sanitarnych  

w tym pozytywnych 18855. Liczba opinii wydanych przez rzeczoznawców ds. sanitarno-

higienicznych w 2006 r. wynosiła 5520. Wszystkie uzgodnienia były pozytywne. 

Plany zagospodarowania przestrzennego są uzgadniane na podstawie prognozy skutków 

wpływu ustaleń planu na środowisko i zdrowie ludzi. W omawianym okresie uzgodniono 

ogółem 318 planów zagospodarowania w tym pozytywnie 317. Plany zagospodarowania 

przestrzennego były poprzedzone opinią o studiach uwarunkowań i kierunkach 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902  

z 2006r. ze zm.) przywołuje Państwową Inspekcje Sanitarną do uzgadniania przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane. W 2006 r. wydano w drodze 

postanowienia 3295 uzgodnień w tym pozytywnie 3292.  

W związku z planowanymi inwestycjami mogącymi znacząco oddziaływać  

na środowisko wydano 1475 postanowień o konieczności wykonania raportu na środowisko  

i jego zakresu.  

W trakcie uzgadniania lub opiniowania Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

woj. wielkopolskiego uzgodniły 2477 dokumentacji projektowych, w tym pozytywną opinię 

uzyskało 2465 opracowań, które zwracały uwagę na zapewnienie warunków sanitarno-

higienicznych w środowisku pracy i w pomieszczeniach związanych z pobytem ludzi poprzez 

właściwe rozwiązania projektowe i zabezpieczenia techniczne. 

Na etapie projektu budowlanego udzielono zgody na odstępstwa od przepisów określających 

warunki techniczne, jakie muszą spełniać budynki oraz na odstępstwa od przepisów 

określających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją 
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Pracy. W trybie decyzji administracyjnej (odstępstwa od zagłębienia, wysokości  

i oświetlenia) wydano 274 odstępstwa, w tym w 271 wyrażono zgodę na odstępstwo. 

Pozostałych odstępstw wydanych przez powiatowe stacje sanitarno- epidemiologiczne 

wydano 365, w tym 305 pozytywnie. 

Pion zapobiegawczego nadzoru sanitarnego uczestniczył 2803 razy w oddaniu do użytku 

obiektów budowlanych, w tym  pozytywnych odbiorów 2789. 

W związku z prowadzoną działalnością zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wykonano 

2252 kontrole i wizje lokalne, w tym 119 w trakcie realizacji budowy. 

 

 


