
 181

rodzicom ich roli w kszta�towaniu prawid�owych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich  

o s�uszno�ci podejmowanych dzia�a� profilaktycznych w domu i �rodowisku szkolnym oraz 

zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wp�ywaj�cymi na jego zachowanie.  

W roku szkolnym 2010/11 we wspó�pracy z Polskim Towarzystwem O�wiaty Zdrowotnej - 

Oddzia�em Terenowym w Poznaniu oraz firm� Hochland Polska sp. z o.o. realizowano  

9 edycj� Programu, którego odbiorcami by�y dzieci sze�cioletnie, ich rodzice i opiekunowie.  

Przygotowano i przekazano do placówek 65 tys. broszur dla rodziców „Moje Dziecko Idzie  

do Szko�y”, 3 tys. ulotek informacyjnych dla nauczycieli, 65 tys. kolorowanek dla dzieci.  

Zorganizowano 538 szkole� i narad, w których uczestniczy�y 1763 osoby, w 1145 wyk�adach, 

prelekcjach, pogadankach i instrukta�ach wzi��o udzia� 6718 dzieci i rodziców.  

W ró�norodnych zaj�ciach z dzie�mi (pokazy, �wiczenia, konkursy, gry i zabawy, festyny 

rodzinne i sportowe - ��cznie 1062 dzia�ania) udzia� wzi��o 18365 osób.   

Realizatorami Programu w placówkach o�wiatowo - wychowawczych byli nauczyciele 

nauczania przedszkolnego i zintegrowanego, opiekunowie �wietlicy, piel�gniarki �rodowiska 

szkolnego, szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego.  Do dzia�a� tematycznych, które 

zorganizowano we wspó�pracy z przedstawicielami instytucji rz�dowych i samorz�dowych, 

dyrektorami szkó�, radami rodziców, szkoln� s�u�b� zdrowia, pracownikami poradni 

psychologiczno - pedagogicznych, policj�, lokalnymi mediami, cz�sto w��cza�o si� lokalne 

spo�ecze�stwo uczestnicz�c w organizowanych festynach. 

W lokalnych mediach opublikowano 36 artyku�ów tematycznych, wyemitowano 2 audycje 

radiowe i 12 telewizyjnych. Informacj� na temat Programu zamieszczono na stronach 

internetowych WSSE w Poznaniu i PSSE woj. wielkopolskiego. 

Program realizowany by� w 1426 szko�ach i przedszkolach. Przeprowadzono w nich 848 

wizytacji wraz z ocen� realizacji, z których wynika, �e prowadzone dzia�ania by�y zgodne  

z za�o�eniami.  

Pozytywna ocena warto�ci dydaktycznych i merytorycznych przygotowanych materia�ów oraz 

idea ró�nych dzia�a� tematycznych spowodowa�y, �e realizacj� Programu kontynuowali  

pracownicy pionu o�wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie województw: lubuskiego  

i warmi�sko - mazurskiego, a w roku szkolnym 2011/12 rozpocz�to realizacj� Programu   

na terenie województw: dolno�l�skiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego  

i podkarpackiego. 
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Rys. 20. „Jarzynowy Bal” w Przedszkolu nr 5 
w Turku 

Rys. 21. Przedszkole nr 2 w Mi�dzychodzie  

  
 

Podsumowanie 

1. Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna postrzegana jest jako dobry i sprawdzony partner  

w dzia�aniach na rzecz ochrony i umacniania zdrowia.  

2. Proponowane do realizacji w szko�ach programy edukacyjne, wsparte materia�ami 

edukacyjnym i innymi pomocami, s� ch�tnie przyjmowane przez kadr� pedagogiczn�, rodziców 

i dzieci. 

3. Do realizacji przedsi�wzi�� Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna zaprasza partnerów, co sprzyja 

integracji �rodowiska lokalnego i pozwala prowadzi� dzia�ania w szerszym zakresie.   

4. Na szczególn� uwag� zas�uguje, realizowany przez Pa�stwow� Inspekcj� Sanitarn�, projekt 

„B�d�my zdrowi – wiemy, wi�c dzia�amy” wspó�finansowany z MF EOG. Dzi�ki dobrze 

przygotowanej kadrze zaplanowane dzia�ania w ramach projektu realizowane s� zgodnie  

z harmonogramem w zakresie merytorycznym, rzeczowym i terminowym. 

5. Dzia�ania edukacyjne s� systematycznie monitorowane i oceniane pod k�tem ich 

przydatno�ci, skuteczno�ci i celowo�ci.  
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X. 

 
ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 

    Zapobiegawczy nadzór sanitarny, dzia�aj�cy na terenie woj. wielkopolskiego, realizuje 

zadania maj�ce na celu zapewnienie w�a�ciwego stanu pod wzgl�dem wymaga� sanitarnych  

i zdrowotnych w nowo projektowanych lub modernizowanych obiektach, w celu 

wyeliminowania zagro�e� i uci��liwo�ci dla zdrowia ludzi. Dzia�ania zapobiegawczego nadzoru 

sanitarnego podejmowane na etapie planowania, w tym planowania przestrzennego oraz  

na etapie oceny oddzia�ywania przedsi�wzi�cia na �rodowisko maj� na celu rozpoznanie 

ewentualnych uci��liwo�ci lub zagro�e� dla �ycia i zdrowia ludzi oraz ich wyeliminowanie 

poprzez negatywne zaopiniowanie dokumentacji lub wskazanie rozwi�za� najw�a�ciwszych  

z uwagi na zdrowie mieszka�ców województwa. Zakres kompetencji wskazuje ustawa  

o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne ustawy i akty wykonawcze. 

W 2011 roku w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 

zajmowano stanowisko pod wzgl�dem wymaga� higienicznych i zdrowotnych mi�dzy innymi  

w sprawach:  

� strategicznych ocen oddzia�ywania na �rodowisko, w szczególno�ci: miejscowych planów  

    zagospodarowania przestrzennego gmin, studium uwarunkowa� i kierunków  

    zagospodarowania przestrzennego gmin, planów gospodarki odpadami, programów ochrony  

    �rodowiska, programów rewitalizacji, planów zaopatrzenia w ciep�o oraz planów urz�dzenia  

    lasu, 

� ocen oddzia�ywania przedsi�wzi�cia na �rodowisko, 

� odst�pstw od przepisów okre�laj�cych warunki techniczne oraz bezpiecze�stwa i higieny pracy 

    (w zakresie wysoko�ci pomieszcze�, zag��bienia pomieszcze� poni�ej terenu, braku 

    o�wietlenia naturalnego, odleg�o�ci miejsc na pojemniki i kontenery na odpady sta�e od okien 

    i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i od granicy  

    z s�siedni� dzia�k�), 

� opiniowania dokumentacji projektowych inwestycji, w szczególno�ci projektów budowlanych, 

� dopuszczenia do u�ytkowania obiektów budowlanych, w tym obiektów s�u�by zdrowia,  

     opiniowania projektów os�on sta�ych i wentylacji w gabinetach wyposa�onych w aparaty 

     rentgenowskie. 

W ramach zada� realizowanych w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego  

na terenie woj. wielkopolskiego w 2011 roku stanowisko w tej sprawie zajmowano 20370 razy,  
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z czego w 13786 sprawach stanowisko w formie decyzji, postanowienia, opinii sanitarnej lub 

pisma zaj��y organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej. Rzeczoznawcy ds. sanitarno - 

higienicznych, dzia�aj�cy pod nadzorem Wielkopolskiego Pa�stwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego uzgodnili pod wzgl�dem wymaga� higienicznych i zdrowotnych 6584 

dokumentacji projektowych. Liczba opinii wydanych przez rzeczoznawców do spraw sanitarno -

higienicznych w 2011 roku wynosi�a 6584 i wzros�a w stosunku do roku ubieg�ego  

o 45. Wszystkie uzgodnienia by�y pozytywne. 
 
Rys. 1. Liczba stanowisk zaj�tych w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na terenie  
woj. wielkopolskiego w 2010 r. i 2011 r. 
 

 
      2010 r.                                            2011 r. 
 

  

 Wielkopolski Pa�stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaj�� stanowisko w 1354 

sprawach w formie decyzji, postanowienia, opinii sanitarnej lub pisma oraz wyda� 459 decyzji 

p�atniczych.  

Pa�stwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni w 2011 roku zaj�li ��cznie 11973 stanowiska  

w formie decyzji, postanowienia, opinii sanitarnej lub pisma, co stanowi niewielki spadek  

(o  1,7%) w porównaniu do 12181 stanowisk zaj�tych w 2010 roku. 
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Rys. 2. Stacja bazowa telefonii komórkowej 
Opiniowanie i uzgodnienie pod wzgl�dem wymaga� 

higienicznych i zdrowotnych dotyczy�o w szczególno�ci 

obiektów: ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, 

apteki, pomieszczenia indywidualnej i grupowej 

praktyki lekarskiej), o�wiaty i wychowania (szko�y, 

przedszkola), turystycznych (hotele, pensjonaty), 

obiektów handlowych i przedsi�wzi�� zwi�zanych  

z budow� dróg, stacji bazowych telefonii komórkowej, 

linii elektroenergetycznych, zak�adów gospodarki 

komunalnej oraz zak�adów rzemie�lniczych i przemys�owych. 

Ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 

udziale spo�ecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia�ywania  

na �rodowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) przywo�uje organy Pa�stwowej Inspekcji 

Sanitarnej w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddzia�ywania 

na �rodowisko oraz w kwestiach opiniowania w ramach ocen oddzia�ywania przedsi�wzi�cia  

na �rodowisko. W zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego organy Pa�stwowej Inspekcji 

Sanitarnej przywo�uje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).  

W roku 2011 odnotowano wzrost stanowisk dotycz�cych wydania opinii w sprawie 

projektów dokumentów strategicznych wraz z prognoz� oddzia�ywania na �rodowisko. ��czna 

liczba opinii wynios�a 450 (w 2010 roku 344 dokumenty). Przewa�a�y projekty miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, plany gospodarki odpadami i ich aktualizacje oraz programy 

ochrony �rodowiska dla poszczególnych powiatów, miast i gmin woj. wielkopolskiego. Ponadto 

opiniowano plany urz�dzenia lasu dla nadle�nictw woj. wielkopolskiego. 

Organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej zajmowa�y równie� stanowisko w zakresie 

oceny oddzia�ywania przedsi�wzi�cia na �rodowisko (cz��� spraw wzbudza�a sprzeciw  

lokalnych spo�eczno�ci, jak równie� protesty stowarzysze� ekologicznych). Podczas 

opiniowania zwracano szczególn� uwag� na zebranie pe�nej informacji o przedsi�wzi�ciu i jego 

wp�ywie na zdrowie i �ycie okolicznych mieszka�ców. Zajmowano stanowisko w sprawach 

zwi�zanych z transportem krajowym, w tym budow� dróg krajowych i autostrad oraz linii 

kolejowych (w tym modernizacja linii kolejowej E59 Wroc�aw - Pozna�). 


