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Jako z e pod wzgl dem sanitarno-technicznym oceniono 4 obiekty: Domy Pomocy 

Spo ecznej w Fabianowie (powiat pleszewski), Rzetni (powiat k pi ski), Pakówce (powiat 

rawicki) oraz Siedlcu (powiat wolszty ski).  

 
Tab. 1. Domy Pomocy Spo ecznej ocenione jako z e pod wzgl dem sanitarno-technicznym w latach 2010-2012 

Rok 
Liczba obiektów wg 

ewidencji 

Liczba obiektów 

skontrolowanych 

% obiektów ocenionych 

negatywnie 

2010 140 127 1,6 

2011 145 107 2,8 

2012 156 122 3,3 

 

 Podczas kontroli sanitarnej w Domu Pomocy Spo ecznej (DPS) w Fabianowie 

stwierdzono m.in.: brudne ciany w pomieszczeniach, zagrzybione fugi w brodzikach w azience 

ogólnodost pnej, nieprawid owy stan sanitarno-techniczny pralni (zacieki, odpadaj ca farba),  

a tak e niezgodne z przepisami wydzielone miejsce przeznaczone do palenia wyrobów 

tytoniowych. Wielkopolski Pa stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wszcz  post powanie 

administracyjne.  

Negatywnie oceniono tak e DPS w Rzetni, ze wzgl du na zawilgocenie i zagrzybienie 

cian i sufitów w kilku pomieszczeniach mieszkalnych, w azience, odrapane ciany w ci gu 

komunikacyjnym oraz brudne ciany i ubytki w wyk adzinie pod ogowej w magazynku bielizny 

czystej. Wszcz to post powanie administracyjne. Termin realizacji obowi zków na o onych 

decyzj  to 30 czerwiec 2013 roku. 

W Domu Pomocy Spo ecznej w Pakówce zakwestionowano stan sanitarno-techniczny 

cian i sufitów w kilku pomieszczeniach mieszkalnych, azience ogólnodost pnej oraz  

w pomieszczeniu przyjmowania bielizny brudnej, a tak e skorodowane grzejniki  

w pomieszczeniach sanitarnych. Decyzj  administracyjn  nakazano usun  nieprawid owo ci  

w terminie do 30 czerwca 2013 roku.  

Dom Pomocy w Siedlcu od kilku lat oceniany jest negatywnie. Obiekt ten nie spe nia 

aktualnych standardów okre lonych w przepisach dla domów pomocy spo ecznej 

(rozporz dzenie Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 19 pa dziernika 2005 r. w sprawie domów 

pomocy spo ecznej – Dz. U. Nr 217, poz. 1837) m.in.: niedostosowanie dla osób 

niepe nosprawnych, brak odpowiedniej wentylacji, zbyt ma a liczba sanitariatów w stosunku do 

liczby pensjonariuszy, brak wydzielonych pomieszcze  do rehabilitacji i terapii zaj ciowej, brak 

pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia bielizny, brak pomieszcze  socjalnych dla 
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pracowników. DPS funkcjonuje w oparciu o warunkowe zezwolenie Wojewody 

Wielkopolskiego, które obowi zywa o do ko ca 2012 roku. W przygotowaniu jest projekt 

nowego obiektu. 

Poprawi  si  stan sanitarno-techniczny negatywnie ocenionego w ubieg ym roku Domu 

Pomocy Spo ecznej w Chodzie y przy ul. Ujskiej. Odmalowano ciany i sufity w gabinecie 

piel gniarskim, w pokoju mieszkalnym oraz na korytarzu. Opracowano procedury maj ce na 

celu ochron  przed zaka eniami.  

Stan sanitarno-techniczny pozosta ych obiektów, zaklasyfikowanych jako domy pomocy 

spo ecznej, jest dobry. W wielu placówkach przeprowadza si  remonty i modernizacje  

(m.in. w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gosty skim, kaliskim, pozna skim). Domy 

pomocy spo ecznej s  przystosowane dla osób niepe nosprawnych (budynki posiadaj  podjazdy, 

windy, pochwyty w pomieszczeniach sanitarnych, szerokie drzwi, pomieszczenia sanitarne s  

przestronne, przystosowane dla osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich). 

Stan sanitarno-porz dkowy domów pomocy spo ecznej w roku 2012 nie budzi  

zastrze e  s u b sanitarnych. Wiele obiektów z tej grupy posiada procedury sprz tania oraz 

dezynfekcji, stosuje si  rozdzia  sprz tu do sprz tania w zale no ci od rodzaju sprz tanych 

pomieszcze . Sprz taniem zajmuje si  personel domów, a w jednym przypadku zatrudniona jest 

zewn trzna firma wiadcz ca us ugi porz dkowe. W placówkach dla osób niepe nosprawnych 

intelektualnie mieszka cy sprz taj  pod okiem opiekunów, w ramach terapii zaj ciowej. 

W minionym roku nie stwierdzono ra cych nieprawid owo ci dotycz cych 

post powania z bielizn  czyst  i brudn . Placówki, które zlecaj  pranie firmom zewn trznym 

posiada y podpisane umowy na pranie bielizny oraz faktury potwierdzaj ce wykonanie us ugi. 

Firmy wiadcz ce us ugi pralnicze posiadaj  opinie sanitarne.  

W domach pomocy spo ecznej posiadaj cych w asne pralnie stosowany jest rozdzia  dróg 

„brudnej” i „czystej”. W nielicznych przypadkach, gdy z powodów technicznych nie mo na 

wydzieli  osobnych dróg obiegu, zachowuje si  rozdzia  czasowy transportu bielizny czystej  

i brudnej. Do prania bielizny u ywane by y preparaty ogólnodost pne w handlu wraz ze 

rodkami dezynfekuj cymi, b d  profesjonalne rodki dezynfekuj ce.  

W DPS znajduj  si  pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia, z których mog  korzysta  

pensjonariusze pod opiek  personelu. W niektórych placówkach ( wiadcz cych pomoc osobom  

z l ejszym upo ledzeniem umys owym) pranie jest elementem terapii zaj ciowej. 

 

 

 



 
 

55

III.1.1. Bloki ywienia w domach pomocy spo ecznej 
 

W 2012 roku w woj. wielkopolskim nadzorem Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej obj te 

by y 122 bloki ywienia domów opieki spo ecznej. Skontrolowano 86 obiektów, a 72 poddano 

ocenie na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego zak adu ywienia zbiorowego 

zamkni tego. Spo ród poddanych klasyfikacji wszystkie obiekty ocenione zosta y jako zgodne  

z wymaganiami. cznie przeprowadzono 98 kontroli, w tym 3 interwencyjne. Stwierdzenie  

w trakcie kontroli uchybie  dotycz cych stanu sanitarno-technicznego skutkowa o wydaniem  

6 decyzji administracyjnych. 

ywienie pensjonariuszy w domach pomocy spo ecznej realizowane by o w nast puj cych 

formach organizacyjnych: w 74,4% placówek w oparciu o w asny blok ywieniowy, w 25,6% 

placówek poprzez zlecenie us ug ywieniowych firmom cateringowym. Odnotowano, i  w 2012 

roku liczba obiektów z wdro onymi zasadami GHP/GMP wynosi a 91,8%, natomiast  

z wdro onymi zasadami HACCP – 74,6%. 

W przewa aj cej liczbie bloków ywienia DPS-ów funkcjonalno  ich pomieszcze  by a 

zachowana. Problemem od wielu lat pozostaj  jednak bloki ywienia usytuowane w starych, 

zabytkowych budynkach, w których ze wzgl du na rozwi zania architektoniczne nie ma 

mo liwo ci przeprowadzenia prac modernizacyjnych, powoduj cych popraw  funkcjonalno ci 

pomieszcze , a tym samym wyeliminowania ryzyka „zanieczyszcze  krzy owych”.  

W zaistnia ych sytuacjach wprowadzono procedury rozdzielno ci czasowej wykonywanych 

czynno ci produkcyjnych. Tego typu usytuowanie bloków ywienia wyst puje m.in. w: 

- DPS w Wolsztynie, gdzie brak jest w a ciwego po czenia pomieszcze  socjalnych z kuchni  

w a ciw , a magazyny artyku ów spo ywczych usytuowane s  w oddzielnych budynkach, 

- DPS w Chlebnie z uwagi na brak windy do transportu da  gotowych – posi ki przenoszone s  

klatk  schodow  do sto ówki zlokalizowanej na pi trze, ci giem komunikacyjnym, dost pnym 

wy cznie dla personelu, 

- DPS w Pile przy ul. 11 Listopada z uwagi na usytuowanie w cz ci piwnicznej magazynów 

artyku ów spo ywczych, przygotowalni wst pnej i szatni dla personelu ci g komunikacyjny 

wspólny jest z osobami postronnymi. Podobna sytuacja wyst puje w DPS w Rzadkowie, gdzie 

personel bloku ywieniowego z szatni do pomieszcze  kuchennych wchodzi ci giem 

komunikacyjnym, 

- DPS w Siedlcu pracownicy kuchni do zmywalni naczy  sto owych przechodz  przez 

pomieszczenie s u ce jednocze nie jako szatnia dla personelu oraz magazyn przetworów 

owocowo-warzywnych, 
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- DPS w Broniszewicach przej cie do magazynu produktów spo ywczych oraz magazynu 

urz dze  ch odniczych prowadzi przez obieralni  warzyw. 

W wielu domach pomocy spo ecznej kuchnie g ówne wraz z zapleczem usytuowane s   

w pomieszczeniach piwnicznych lub suterenach np. DPS w Chwa kowie, DPS w Nowej Wsi, 

DPS w Zakrzewie, DPS w Gnie nie, DPS w Baszkowie, DPS w Siedlcu. 

W grudniu 2012 roku do zak adów tej grupy do czy  nowopowsta y Rodzinny Dom Opieki 

Spo ecznej w Grod cu, który uzyska  zatwierdzenie Pa stwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie do prowadzenia dzia alno ci w zakresie ywienia pensjonariuszy 

produkowanymi na miejscu posi kami na bazie surowców, pó produktów i wyrobów gotowych 

wydawanymi w naczyniach szklanych. 

W listopadzie 2012 roku decyzj  Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie 

zatwierdzony zosta  do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej blok ywienia Domu Opieki 

Spo ecznej „ALPINA” w Osiecznej. Jednak dotychczas DPS nie podj  dzia alno ci w zakresie 

sprawowania opieki nad osobami starszymi jak i ywienia tych osób. 

Wyposa enie w sprz t produkcyjny i zmechanizowany we wszystkich skontrolowanych blokach 

ywieniowych domów pomocy spo ecznej by o dostosowane do wielko ci i rodzaju 

prowadzonej produkcji, a tak e w dobrym stanie technicznym. Zu yty sprz t produkcyjny 

podlega  systematycznej wymianie, a bloki ywienia zosta y doposa one w nowy sprz t 

produkcyjny. 

Kuchenki oddzia owe to pomieszczenia wydzielone, sk adaj ce si  z cz ci „czystej”  

i „brudnej”, w których odbywa si  zarówno dzielenie, wydawanie posi ków, jak równie  

zmywanie naczy  sto owych od pensjonariuszy i pojemników transportowych. 

Transport posi ków do kuchenek oddzia owych odbywa si  wind  towarow , osobow  lub klatk  

schodow  w garnkach, pojemnikach, zabezpieczonych przykrywami, b d  w odpowiednich 

termosach lub w bemarach. 

W przypadku braku kuchenek, posi ki dostarczane s  bezpo rednio z kuchni do sto ówki lub 

pokojów pensjonariuszy. 

W wielu domach pomocy spo ecznej funkcjonuj  tzw. kuchenki pomocnicze dost pne 

ca odobowo, wyposa one w podstawowe urz dzenia do samodzielnego przygotowania posi ków 

i mycia sprz tu kuchennego. 

W przypadku, gdy ywienie w domu pomocy spo ecznej oparte jest na us udze cateringowej, 

posi ki dowo one s  specjalistycznym rodkiem transportu i przekazywane do kuchenek 

oddzia owych, gdzie nast puje ich porcjowanie. Odbywa si  to pod nadzorem specjalnie 

wyznaczonego pracownika, zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach GHP. 
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Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych kuchenek oceniono jako zgodny z wymaganiami. 

Kuchenki wyposa one by y w niezb dny sprz t i urz dzenia. Wi kszo  kuchenek posiada a 

warunki do termicznej dezynfekcji naczy . Funkcjonalno  kuchenek by a prawid owa. 

Brak kuchenek oddzia owych stwierdzono np. w: DPS w Koch owach, Jastrowiu, Wielkiej Wsi, 

Srebrnej Górze, Skubarczewie, Chumi tkach, Ostrowie Wielkopolskim, Odolanowie, 

Sk czniewie. W obiektach tych pensjonariusze korzystaj  ze sto ówki lub te  posi ki podawane 

s  w pokojach. 

W 2012 roku stan techniczny pomieszcze  bloków ywienia w domach pomocy 

spo ecznej w przewa aj cej wi kszo ci przypadków uznano jako nie budz cy zastrze e . 

W trakcie przeprowadzonych kontroli najcz ciej stwierdzanymi nieprawid owo ciami stanu 

sanitarno-technicznego by y: z y stan techniczny powierzchni cian, sufitów (zawilgocenia, 

uszkodzenia, odpryski farby) oraz posadzek w pomieszczeniach bloku ywienia, zniszczony 

sprz t kuchenny i wyposa enie kuchni, brak siatek przeciwko owadom w oknach, nieskuteczna 

wentylacja pomieszcze  lub jej brak. 

Stwierdzane podczas urz dowej kontroli uchybienia by y usuwane zgodnie z wyznaczonym 

terminem. 

 

III.2. Noclegownie dla bezdomnych 

Liczba noclegowni znajduj cych si  w ewidencji s u b sanitarnych uleg a zmniejszeniu  

o 3 i wynosi a 15 (14 w miastach i 1 na terenach wiejskich). Likwidacji uleg y obiekty we 

Wrze ni oraz w Pile, natomiast jeden obiekt z terenu powiatu k pi skiego zosta  wliczony do 

grupy - inne jednostki organizacyjne pomocy spo ecznej. Kontrole przeprowadzone w 12 

obiektach wykaza y prawid owy stan sanitarno-techniczny.  

 Noclegownie wiadcz  pomoc dla bezdomnych w obiektach ca orocznych lub wy cznie  

w okresie zimowym, dysponuj c przesz o 400 miejscami, oferuj c wy ywienie, zmian  bielizny, 

k piel. W przypadku wykorzystania wszystkich miejsc dla osób potrzebuj cych organizowane s  

dodatkowe miejsca do spania.  

Wszystkie obiekty s  skanalizowane, zaopatrywane w wod  dobrej jako ci z wodoci gów 

publicznych. W wi kszo ci noclegowni pranie odbywa si  we w asnym zakresie na terenie 

obiektów. Utrzymaniem porz dku i czysto ci zajmuj  si  rezydenci lub personel placówki  

z wykorzystaniem rodków ogólnodost pnych.  

W porównaniu z rokiem ubieg ym, stan sanitarno-techniczny uleg  poprawie – w roku 2012  

w adnym z kontrolowanych obiektów nie stwierdzono uchybie  sanitarno-technicznych, które 

skutkowa yby wydaniem zalece . Jedynie Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
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w Koninie wystosowa  pismo do PCK o podj cie stosownych dzia a  w celu poprawy stanu 

technicznego obiektu, który od lat nie by  remontowany. Z wyasygnowanych pieni dzy na ten 

cel, odmalowano wn trza obiektu, wymieniono pod ogi, uzupe niono glazur  w sanitariatach 

oraz naprawiono stolark  drzwiow  i okienn .  

 

III.3. Hotele, motele, pensjonaty 

W roku sprawozdawczym 2012 zewidencjonowanych zosta o 385 obiektów  

(233 w miastach i 152 na terenach wiejskich). Skontrolowano 95% z nich (294 hotele, 41 moteli 

i 32 pensjonaty). Z ka dym rokiem wzrasta liczba obiektów nowopowsta ych. W porównaniu  

z rokiem ubieg ym pod nadzorem s u b sanitarnych znalaz o si  16 nowych obiektów.  
 

Rys. 3. Odsetek skontrolowanych obiektów 

 
 

W zwi zku z obs ug  turnieju UEFA EURO 2012 szczególn  uwag  zwracano na 

w a ciwe przygotowanie bazy noclegowej. W Poznaniu by o dost pnych ok. 60 tys. miejsc,  

w wi kszo ci w hotelach o wysokim standardzie. Zakontraktowane do obs ugi turnieju hotele  

(5 w Poznaniu, 1 w Prusimiu i 1 w Opalenicy) oferowa y nowoczesne i komfortowe warunki 

pobytu.  

Przeprowadzone kontrole sanitarne dotyczy y zaopatrzenia w wod  przeznaczon  do spo ycia 

przez ludzi, czysto ci i porz dku w obiektach, i w ich otoczeniu, w a ciwej dezynfekcji 

pomieszcze , urz dze  i sprz tów oraz bielizny i po cieli, a tak e dost pno ci rodków 

higienicznych (papieru toaletowego, r czników 1-razowego u ycia lub suszarki do r k, myd a) 

oraz bezpiecznego usuwania odpadów sta ych i p ynnych. 
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W czasie kontroli s u by sanitarne zwraca y szczególn  uwag  w a cicielom kontrolowanych 

obiektów na potrzeb  bada  wody ciep ej w kierunku obecno ci bakterii z rodzaju Legionella, 

informuj c jednocze nie o zagro eniach zwi zanych z obecno ci  tej bakterii w instalacji wody 

ciep ej. Badanie wody w tym kierunku wykonano w ramach kontroli wewn trznej w 21 

obiektach. Poboru wody ciep ej do bada  w ramach kontroli urz dowej organy Pa stwowej 

Inspekcji Sanitarnej dokona y w 13 obiektach. Przekroczenia dopuszczalnych warto ci bakterii 

stwierdzono w 4 hotelach. W a ciwy PPIS poleci  podj cie dzia a  naprawczych i przed o enie 

wyników bada  potwierdzaj cych skuteczno  tych dzia a . 

Jeden obiekt (Hotel „Ajax” w Trzciance w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim) zosta  oceniony 

negatywnie z uwagi na zniszczenia tapicerki tapczanów, mebli, po cieli, wyk adziny 

dywanowej, stolarki drzwiowej oraz brudne ciany w pokojach i na korytarzu. W zwi zku ze 

stwierdzonymi uchybieniami wystosowano zalecenia pokontrolne.   

W wyniku kontroli sanitarnych w 11 obiektach stwierdzono uchybienia, które najcz ciej 

dotyczy y m.in.: z ego stanu sanitarno-technicznego pralni w asnej, nieodpowiedniego stanu 

bielizny po cielowej oraz r czników, nieprawid owego stanu sanitarnego toalet, zniszczonej 

stolarki drzwiowej i okiennej, uszkodzonych wyk adzin w pokojach, braku dokumentacji 

potwierdzaj cej przeprowadzenie dezynfekcji ko der i poduszek. 

W przypadku 6 obiektów osoby winne zaniedba  ukarano mandatami na czn  kwot  1250 z . 

 

III.4. Kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, pola biwakowe oraz inne obiekty,  

w których wiadczone s  us ugi hotelarskie 

 W 2012 roku na terenie woj. wielkopolskiego w ewidencji stacji sanitarno-

epidemiologicznych znajdowa o si  769 obiektów: 18 kempingów, 1 dom wycieczkowy, 29 pól 

biwakowych, 3 schroniska m odzie owe, 718 innych obiektów, w których wiadczone s  us ugi 

hotelarskie. W porównaniu z rokiem ubieg ym liczba obiektów uleg a zwi kszeniu  

m.in. z uwagi na fakt, i  do ewidencji wliczonych zosta o 45 pokoi go cinnych. Kontrole 

sanitarne przeprowadzone zosta y w 548 obiektach.  
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Rys. 4. Odsetek skontrolowanych obiektów 

 
 

Standard us ug oferowanych przez obiekty wiadcz ce us ugi hotelarskie takie jak m. in. 

o rodki wczasowe, zajazdy, pokoje go cinne, gospodarstwa agroturystyczne jest zró nicowany, 

jednak z zachowanym dobrym stanem sanitarno-porz dkowym. Cz sto pokoje mieszkalne 

posiadaj  odr bne zespo y higieniczno-sanitarne, odpowiednio zaopatrzone w rodki higieny. 

Wi kszo  z nich spe nia minimalne wymagania co do wyposa enia zgodnie z za cznikiem  

nr 7 do rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 22, poz. 169). 

Jako z e pod wzgl dem sanitarno-technicznym oceniono 2 hotele pracownicze  

w powiecie kolskim i pozna skim (6 obiektów w 2011 roku). W zwi zku ze stwierdzonymi  

w tych obiektach nieprawid owo ciami, zosta a wydana decyzja administracyjna nakazuj ca 

popraw  stanu sanitarno-technicznego pomieszcze  oraz mandat karny w wysoko ci 200 z  za 

niezachowanie porz dku w magazynie bielizny czystej.  

W dwóch obiektach w Wyrzysku (powiat pilski) na o ono mandaty karne na sum  400 z  za brak 

czysto ci i porz dku. Po wydanych zaleceniach, stan sanitarny obiektów uleg  poprawie. 

Na czas trwania turnieju UEFA EURO 2012 pracownicy Pa stwowej Inspekcji 

Sanitarnej przeprowadzali wzmo one kontrole pól biwakowych i „FanCampów”, które dzia a y 

w okresie imprez turniejowych. 
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III.5. Zak ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua u, odnowy biologicznej oraz inne zak ady,  

w których wiadczonych jest cznie wi cej ni  jedna z wy ej wymienionych us ug 

W 2012 roku na terenie woj. wielkopolskiego znajdowa o si  5547 obiektów 

wiadcz cych us ugi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatua u i odnowy biologicznej.  

W porównaniu do roku 2011 ich liczba wzros a o 78. Kontroli poddano 3623 obiekty, co stanowi 

65,3 % obiektów zewidencjonowanych. 

 
Tab. 2. Skontrolowane zak ady znajduj ce si  w ewidencji PSSE 

Liczba zak adów  

w ewidencji 

Liczba zak adów 

skontrolowanych 

%  zak adów 

skontrolowanych 

Typ zak adów 

miasto wie  ogó em miasto Wie  ogó em miasto wie  ogó em 

Fryzjerskie 2148 520 2668 1450 324 1774 67,5 62,3 66,5 

Kosmetyczne 1055 157 1212 712 101 813 67,5 64,3 67,1 

Tatua u 30 0 30 23 0 23 76,7 0 76,7 

Odnowy 
biologicznej 

485 60 545 294 29 323 60,6 48,3 59,2 

Inne zak ady,  
w których 
wiadczona jest 

wi cej ni  1 z ww. 
us ug 

 

878 

 

214 

 

1092 

 

554 

 

136 

 

690 

 

63,1 

 

63,5 

 

63,2 

RAZEM 4596 951 5547 3033 590 3623 67,1 59,6 65,3 

 
Rys. 5. Skontrolowane zak ady znajduj ce si  w ewidencji PSSE 
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Rys. 6. Zmiana liczby obiektów w latach 2010 - 2012 
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Z dniem 1 stycznia 2012 roku przesta o obowi zywa  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegó owych wymaga  sanitarnych, jakim powinny 

odpowiada  zak ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua u i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, 

poz. 273) okre laj ce standardy sanitarne dla ww. grupy obiektów. Do chwili obecnej nie ukaza  

si  nowy akt prawny. 

Negatywn  ocen  z uwagi na z y stan sanitarny uzyska o 21 obiektów (0,4%), w tym  

7 (0,1%) pod wzgl dem sanitarno-technicznym. 

 
Tab. 3. Liczba obiektów o z ym stanie sanitarnym 

Typ zak adów Liczba skontrolowanych 

zak adów 

Liczba zak adów o z ym 

stanie sanitarnym 

%  zak adów ocenionych 

negatywnie 

Fryzjerskie 1774 10 0,4 

Kosmetyczne 813 2 0,2 

Tatua u 23 0 0 

Odnowy biologicznej 323 2 0,4 

Inne zak ady 690 7 0,6 

RAZEM 3623 21 0,4 

 

W czasie kontroli sanitarnych obiektów wiadcz cych m.in. us ugi kosmetyczne oraz 

tatua u organy Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej zwraca y uwag  na posiadanie i stosowanie 

przez ww. podmioty procedur zapewniaj cych ochron  przed zaka eniami i chorobami 

zaka nymi, zgodnie z zapisem art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
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zwalczaniu zaka e  i chorób zaka nych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.). Zgodnie  

z powy szym artyku em osoby, które prowadz  dzia alno  w bran y niemedycznej 

 i podejmuj  czynno ci, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ci g o ci 

tkanek ludzkich, s  zobowi zane do opracowania, wdro enia i stosowania procedur, 

zapewniaj cych ochron  przed zaka eniami i chorobami zaka nymi. Procedury te powinny 

zawiera  informacj  na temat zasad stosowania sprz tu poddawanego sterylizacji 

wykorzystywanego w przypadkach naruszenia ci g o ci tkanek ludzkich, sposobów 

przeprowadzenia dezynfekcji skóry i b on luzowych oraz dekontaminacji pomieszcze   

i urz dze . W przypadku braku posiadania ww. procedur wydawane by y zalecenia 

zobowi zuj ce do ich opracowania i wdro enia.  

Podczas kontroli jednym z kryteriów oceny zak adów by  sposób przechowywania 

sprz tu i materia u wykorzystywanego do wiadczenia us ug przebiegaj cych z naruszeniem 

ci g o ci tkanek. Stwierdzono, i  narz dzia przechowywane by y w szczelnie zamkni tych 

pojemnikach, które zapobiegaj  ich zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu. 

 
Rys. 7. Zak ad fryzjerski w K pnie 

 
 

Podczas kontroli pracownicy Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej informowali o braku mo liwo ci 

potwierdzenia skuteczno ci sterylizacji narz dzi w aparatach kulkowych, które w dalszym ci gu 

s  stosowane w zak adach fryzjerskich. Kontroluj cy podkre lali, i  skuteczn  metod  

sterylizacji narz dzi wielokrotnego u ytku jest sterylizacja par  wodn  w nadci nieniu  

– w autoklawach. W przypadku braku w zak adzie sterylizatorów narz dzia oddawane by y do 

sterylizacji firmom zewn trznym (sterylizatorniom lub podmiotom leczniczym). 
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Preparaty i rodki dezynfekcyjne u ywane w zak adach wiadcz cych ww. us ugi posiada y 

aktualne terminy przydatno ci, odpowiednie st enie oraz etykiety informuj ce o danym 

produkcie w j zyku polskim. Pojemniki ze rodkiem dezynfekcyjnym posiada y opis oraz podpis 

osoby przygotowuj cej roztwór roboczy. Czas ekspozycji narz dzi na dzia anie rodków 

dezynfekcyjnych by  zgodny z zaleceniami producenta. 

Wi kszo  zak adów wiadcz cych us ugi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatua u  

i odnowy biologicznej stosuje bielizn  jednorazowego u ytku, która po zu yciu wyrzucana jest 

jako odpad komunalny. W przypadku stosowania bielizny wielokrotnego u ytku, sk adowana 

jest ona w wydzielonych, opisanych, zamykanych pojemnikach. Zak ady stosuj ce bielizn  

wielorazowego u ytku przekazuj  bielizn  do prania pralniom us ugowym. Sporadycznie pior  

we w asnym zakresie.  

Powierzchnie cian i pod óg w zak adach wykonane s  z materia ów atwo zmywalnych, 

odpornych na dzia anie wilgoci oraz rodków dezynfekcyjnych. Powierzchnie cian i pod óg  

w wi kszo ci zak adów utrzymane by y w czysto ci.  

W pomieszczeniach stwierdzano wentylacj  grawitacyjn , cz  zak adów posiada a wentylacj  

mechaniczn  b d  klimatyzacj . W trakcie kontroli sanitarnych okazywano dokumentacj  

zawieraj c  aktualne przegl dy urz dze  klimatyzacyjnych. 

ród em zaopatrzenia w wod  by y przede wszystkim wodoci gi publiczne, które s  pod sta ym 

nadzorem s u b sanitarnych. 

Odpady sta e gromadzone by y w pojemnikach lub w kontenerach, sukcesywnie opró nianych 

przez wyspecjalizowane firmy i wywo one na wysypiska odpadów komunalnych. Szczególn  

uwag  zwracano na post powanie z odpadami niebezpiecznymi, powstaj cymi przy 

wykonywaniu zabiegów, podczas których dochodzi do naruszenia ci g o ci tkanek skóry. 

Odpady o ostrych ko cach i kraw dziach gromadzone by y w specjalnych, oznakowanych 

pojemnikach. Odbiorem ww. odpadów zajmuj  si  firmy posiadaj ce odpowiednie zezwolenia 

na prowadzenie tego rodzaju dzia alno ci.  

Najcz ciej stwierdzanymi nieprawid owo ciami by y: brak rozdzia u odzie y osobistej od 

ochronnej, stosowanie przeterminowanych rodków dezynfekcyjnych, brak rodków 

przeznaczonych do prowadzenia procesu dezynfekcji b d  niew a ciwy sposób sporz dzania 

rodka dezynfekcyjnego, brak prawid owo oznakowanego pojemnika zawieraj cego roztwór 

preparatu do dezynfekcji narz dzi, brak czysto ci w miejscu przechowywania sprz tu 

porz dkowego. 

W okresie sprawozdawczym pracownicy Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 3910 

kontroli, podczas których skontrolowano 3623 zak ady, wydano 120 decyzji (w tym 93 decyzji 
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rachunkowych), na o ono 55 mandatów karnych o cznej kwocie 7 650,00 z . Wystosowano  

4 zawiadomienia w trybie art. 30 ustawy o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej i wydano  

1 upomnienie.  

 

III.6. Obiekty komunikacji publicznej  

Obiektami komunikacji publicznej s  dworce autobusowe, dworce i stacje kolejowe, port 

lotniczy, oraz przystanie jednostek p ywaj cych rekreacyjnych. 

W roku sprawozdawczym ewidencj  obj to 175 obiektów ( w 2011 roku – 194), skontrolowano 

148 tj. 84,6 % (w 2011 roku - 88,7%), 13 obiektów oceniono negatywnie, tj. 8,8% (w 2011 roku- 

5,8%). 

W zwi zku z turniejem UEFA EURO 2012 liczba kontroli obiektów komunikacji 

publicznej wzros a. Kontrol  obj to obiekty zwi zane z przemieszczaniem si  kibiców.  

W powiecie pozna skim przeprowadzono 49 kontroli obiektów kolejowych (np. dworzec PKP 

Pozna  G ówny skontrolowano 5 razy). Wszystkie pomieszczenia dost pne dla podró nych 

utrzymane by y w zadawalaj cym stanie sanitarno-higienicznym. 

Skontrolowany Port Lotniczy Pozna - awica zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 

285 utrzymany by  we w a ciwym stanie sanitarnym. Podobnie jak w roku ubieg ym stan 

sanitarny hal przylotów i odlotów oraz w z ów sanitarnych nie budzi  zastrze e . W zwi zku  

z turniejem UEFA EURO 2012 przeprowadzono 6 kontroli obiektu. Wszystkie pomieszczenia,  

w cz ci dost pnej dla podró nych, utrzymane by y we w a ciwym stanie sanitarnym. 

Prawid owo prowadzona by a równie  gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi 

medycznymi. 

 
Rys. 8. Odsetek obiektów skontrolowanych 
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Negatywnie ocenione obiekty to dworce autobusowe w powiatach: chodzieskim, gnie nie skim, 

koni skim, ostrowskim oraz dworce i stacje kolejowe, zlokalizowane w powiatach: 

gnie nie skim, ko cia skim, ostrzeszowskim i pilskim. 

W porównaniu z rokiem ubieg ym liczba obiektów komunikacji publicznej zmniejszy a si  o 19. 

Zmiana ta dotyczy a dworców autobusowych w powiatach: chodzieskim, krotoszy skim, 

obornickim, z otowskim oraz dworców i stacji kolejowych w powiatach: leszczy skim oraz 

ostrowskim.  

Podobnie jak w latach ubieg ych obiekty komunikacji publicznej likwidowano ze wzgl du na 

brak odpowiedniej infrastruktury lub przekwalifikowano na przystanki kolejowe. 
 

Tab. 4. Ocena obiektów transportu autobusowego i kolejowego w latach 2010-2012 

Dworce autobusowe Dworce i stacje kolejowe  
Rok 
 

Liczba 
obiektów wg 
ewidencji 

Liczba obiektów 
skontrolowanych 

% obiektów 
ocenionych 
negatywnie 

Liczba 
obiektów wg 
ewidencji 

Liczba obiektów 
skontrolowanych 

% obiektów 
ocenionych 
negatywnie 

2010 48 44 0 153 131 5,3 
2011 45 43 0 143 124 8,1 
2012 42 40 10 127 102 8,8 

 

Do eksploatacji oddano nowy budynek Dworca PKP Pozna  G ówny. Jednak nadal trwaj  liczne 

prace remontowe dotycz ce torowisk, peronów, tunelu oraz rozbudowy nowego kompleksu 

dworcowego.  

W Kole utworzono tymczasowy dworzec PKS. B dzie on funkcjonowa  do czasu powstania 

nowego dworca autobusowego.  

W analizowanym okresie kontrolowano stan sanitarno-techniczny pomieszcze  

ogólnodost pnych zwi zanych z odpraw  podró nych m.in.: poczekalni, peronów, toalet oraz 

pomieszcze  s u bowych i s u bowego zaplecza sanitarnego. 

Najcz ciej stwierdzane nieprawid owo ci dotyczy y m.in.: zabrudze  oraz ubytków tynku  

w cianach i sufitach, braku szyb w drzwiach i oknach, z ego stan sanitarny otoczenia 

budynków, wiat peronowych czy tuneli.  

W wyniku stwierdzonych nieprawid owo ci wydano 21 decyzji administracyjnych  

(PPIS w Gnie nie, Pile, Ostrowie Wlkp., Pleszewie, Rawiczu, S upcy, Wrze ni), w tym 10 

decyzji rachunkowych (PPIS w Gnie nie, Pile, Pleszewie, Rawiczu, S upcy, Wrze ni) polecaj c 

doprowadzi  obiekty do w a ciwego stanu sanitarno-technicznego.  

Zako czono generalny remont dworca PKP w Ostrowie Wlkp. Jest to obiekt monitorowany  

i utrzymany we w a ciwym stanie sanitarno-technicznym. 
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Trwa remont dworców PKP w Chodzie y, Kole, Luboniu (powiat pozna ski), Jarocinie, 

W growcu oraz we Wronkach (powiat szamotulski). 

Cz ciowej renowacji poddano równie  dworzec autobusowy PKS w Poznaniu oraz dworzec 

autobusowy Rondo Rataje (powiat pozna ski).  

Dworce autobusowe w K pnie oraz Koninie to nadal obiekty stare, wyeksploatowane,  

o znacznym stopniu zu ycia. 

Wysoki standard utrzymuj  przystanie rzeczne „Marina” (2 w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim i 1 w powiecie koni skim). S  to obiekty zadbane o bardzo dobrym stanie 

sanitarno-technicznym. Zastrze e  nie budzi  równie  stan sanitarno-techniczny przystani statku 

spacerowego Anna Maria na jeziorze Kórnickim (powiat pozna ski) oraz Przystani eglarskiej 

w Zb szyniu (powiat nowotomyski). 

W pozosta ych obiektach komunikacji publicznej, wskutek dzia a  podj tych przez 

organy Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzono drobne remonty oraz naprawy (m.in.  

w powiecie wrzesi skim: na dworcu PKS i PKP we Wrze ni, dworcu PKS w Pyzdrach oraz 

dworcu PKP w Nekli, w powiecie s upeckim: na dworcu PKP w S upcy, Strza kowie  

i Cieninie, w powiecie wolszty skim: na dworcu PKS w Wolsztynie, stacji PKP w Tuchorzy,  

w powiecie rawickim: na stacjach PKP w Rawiczu i Bojanowie, na stacji PKP w Budzyniu 

(powiat chodzieski). Na czas remontów dla podró nych wydzielano tymczasowe poczekalnie, 

kasy biletowe oraz toalety. Sukcesywnie przeprowadzane remonty obiektów kolejowych 

cz ciowo przyczyniaj  si  do poprawy stanu sanitarno-technicznego. Jednak wi kszo  

istniej cych obiektów to nadal obiekty stare, wyeksploatowane, pozbawione sta ego nadzoru; 

Nie wszystkie obiekty posiadaj  sanitariaty dla podró nych. Cz  budynków pozbawiona jest 

równie  bie cej wody, czynnych poczekalni czy wiat peronowych (m.in. obiekty kolejowe  

w powiecie pozna skim). 

 

III.7. Ust py publiczne 

 W roku 2012 w ewidencji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych znajdowa o 

si  213 ust pów publicznych. Wi kszo  z nich (92%) stanowi y ust py sta e skanalizowane, 

2,3% - ust py sta e nieskanalizowane, 4,2% - toalety tymczasowe skanalizowane, a 1,4% - 

toalety tymczasowe nieskanalizowane. 

W zwi zku z przygotowaniem do turnieju UEFA EURO 2012 i zwi kszonym ruchem 

turystycznym na terenie miast – g ównie w Poznaniu - oddano do u ytku nowe obiekty: 6 toalet 

bezobs ugowych (typu kontenerowego) w Poznaniu, a tak e nowe szalety w Swarz dzu (powiat 
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pozna ski), w Czarnkowie, Licheniu Starym (w powiecie koni skim), remie oraz 

W adys awowie (powiat turecki). W Pile w czono do ewidencji 3 toalety ogólnodost pne. 

W roku 2012 zlikwidowano 4 szalety: w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo i pod Rondem 

Kaponiera (w zwi zku z przebudow  ronda), w Swarz dzu przy ul. Piaski, a tak e w Kole przy 

Dworcu PKS.  

 Przeprowadzono kontrol  199 toalet, z czego negatywnie oceniono 5 obiektów (tj. 2,5%) 

zlokalizowanych na terenie miast. W poprzednim roku odsetek obiektów ocenionych negatywnie 

wynosi  2%. 
 

Tab. 5. Ust py publiczne ocenione jako z e pod wzgl dem sanitarno-technicznym w latach 2010-2012 

Rok 
Liczba obiektów wg 

ewidencji 

Liczba obiektów 

skontrolowanych 

% obiektów ocenionych 

negatywnie 

2010 181 176 2,8 

2011 201 182 2,0 

2012 213 199 2,6 

  

Jako z e pod wzgl dem sanitarno-technicznym oceniono szalety publiczne przy ul. Dolna Wilda 

oraz przy Rynku Wildeckim w Poznaniu, przy Placu 21 Stycznia oraz ul. Dworcowej  

w Gnie nie, a tak e w przy ul. Polnej w Witkowie (powiat gnie nie ski). Cztery z ww. obiektów 

oceniono, jako z e pod wzgl dem technicznym równie  w poprzednim roku sprawozdawczym. 

Mimo okresowej poprawy, podejmowanych dora nych napraw i odnawiania pomieszcze , stan 

sanitarno-techniczny ww. toalet jest ci gle niezadowalaj cy. Toalety w Gnie nie oraz Witkowie 

przeznaczone s  do likwidacji. Pozna skie toalety oceniono negatywnie g ównie ze wzgl du na 

brak funkcjonalno ci (ust p przy ul. Dolna Wilda przeznaczony jest do likwidacji, lecz nie 

zapad a jeszcze adna decyzja w tej sprawie).  

W 2012 roku PPIS w Gnie nie na o y  na zarz dzaj cego ubikacj  publiczn  w Witkowie przy 

ul. Polnej decyzj  administracyjn  nakazuj c  popraw  stanu sanitarno-technicznego obiektu 

(podczas kontroli sanitarnej stwierdzono brudny sufit, niesprawn  wentylacj  mechaniczn , 

przeciekaj ce urz dzenia powoduj ce tworzenie zastoin wody na posadzce). Kontrola 

sprawdzaj ca wykaza a usuni cie uchybie . 

 W trakcie roku sprawozdawczego s u by sanitarne stwierdza y uchybienia w niektórych 

obiektach, m.in.: uszkodzenie rury kanalizacyjnych i w zwi zku z tym nieczynne pisuary, brak 

wentylacji mechanicznej, uszkodzone pojemniki na myd o, na odpady, brudne kratki 

wentylacyjne, nieprzyjemny zapach, brak lub zniszczone klapy sedesowe, zacieki. 
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Nieprawid owo ci te zosta y usuni te po podj ciu przez s u by sanitarne odpowiednich dzia a  – 

wydanie zalece  pokontrolnych, wystosowanie zawiadomie  w trybie art. 30 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, ze zm.). 

W ust pach publicznych na terenie powiatów: czarnkowskiego, gnie nie skiego, pilskiego, 

pozna skiego prowadzono prace remontowe b d  malarskie.  

W roku 2012 wyremontowano wszystkie instalacje i wyposa enie w szalecie publicznym w Pile 

przy ul. Rynkowej. ciany i pod ogi wy o ono glazur , wymieniono na nowe wszystkie 

urz dzenia sanitarne. W toalecie przystosowanej dla osób niepe nosprawnych oprócz por czy 

zainstalowano tak e system przyzywowy, który umo liwia wezwanie pomocy przez osob  

niepe nosprawn .  
 

Rys. 9. Toaleta m ska dostosowana dla potrzeb osób niepe nosprawnych, Pi a, ul. Rynkowa  
 

      
 

W toalecie zlokalizowanej w Poznaniu, przy ul. Mieszka I, wydzielono kabin  natryskow  oraz 

przystosowano obiekt dla osób niepe nosprawnych poprzez zainstalowanie windy oraz 

wydzielenie dostosowanej kabiny. Nowopowsta e ust py charakteryzuj  si  dobrym stanem 

sanitarno-technicznym oraz przystosowaniem dla osób niepe nosprawnych, a wiele z nich 

posiada przewijaki dla niemowl t. W wielu obiektach przeprowadzono drobne prace remontowe, 

np. odmalowano ciany b d  wymieniono zu yt  armatur . 

W ci gu roku sprawozdawczego na o ono 2 mandaty karne po 100 z  za brak czysto ci bie cej 

w ust pach publicznych przy sklepach „Intermarché” oraz „Biedronka” w Pile. Kolejne kontrole 

wykaza y, e stan sanitarno-porz dkowy obiektów uleg  poprawie.  

Z roku na rok wzrasta liczba toalet publicznych o dobrym standardzie, dostosowanych równie  

dla osób niepe nosprawnych, jednak ich liczba nie zaspakaja potrzeb, zw aszcza  

w miejscowo ciach wypoczynkowych, przy szlakach turystycznych oraz przy cmentarzach. 
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III.8. K pieliska i miejsca wykorzystywane do k pieli 

W sezonie k pielowym 2012 w ewidencji powiatowych stacji sanitarno-

epidemiologicznych na terenie woj. wielkopolskiego znajdowa o si  27 k pielisk 

(raportowanych do Unii Europejskiej) i 95 miejsc wykorzystywanych do k pieli. W 2012 roku 

liczba k pielisk wzros a o 4 (4 miejsca wykorzystywane do k pieli przekwalifikowano na 

k pieliska). 
 

Tab. 6. Ró nice w ilo ci k pielisk i miejsc wykorzystywanych do k pieli w latach 2011-2012 

Rok 
ewidencji 

ilo  k pielisk w 
ewidencji 

k pieliska w których 
woda odpowiada a 
wymaganiom (%) 

ilo  miejsc 
wykorzystywanych do 

k pieli w ewidencji 

miejsca 
wykorzystywane do 

k pieli w których woda 
odpowiada a 

wymaganiom (%) 
2011 23 100 99 100 

2012 27 100 95 100 

 
Tab. 7. K pieliska na terenie woj. wielkopolskiego w sezonie k pielowym w 2012 roku 

powiat ilo  k pielisk nazwa k piliska nazwa akwenu k pieliskowego 

chodzieski 1 K pielisko na jeziorze Karczewnik jezioro Karczewnik 

czarnkowski 1 Lubasz jezioro Du e 

Winiary jezioro Winiary 
gnie nie ski 2 

Skorz cin jezioro Niedzi giel 

ko cia ski 1 D biec Nowy jezioro Woniejskie 

leszczy ski 1 Pla a G ówna Osieczna jezioro oniewskie 

Prusimskie jezioro M y skie 

OSiR jezioro Jaroszewskie mi dzychodzki 3 

Orzeszkowo jezioro Kwileckie 

obornicki 1 K pielisko Miejskie Oborniki zbiornik wodny 

ostrowski 1 Lido staw Szperek 

ostrzeszowski 1 OSiR Ostrzeszów rzeka Strzegowa 

P otki jezioro P otki 
pilski 2 

Piaszczyste jezioro Piaszczyste 

pleszewski 1 Go uchów rzeka Ciemna 

Malta zbiornik Malta 

Strzeszyn jezioro Strzeszy skie 

Rusa ka jezioro Rusa ka 

Kiekrz - Krzy owniki jezioro Kierskie 

Niepruszewo jezioro Niepruszewskie 

pozna ski 6 

Akwen Tropicana zbiornik wodny  
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w Owi skach 

redzki 1 K pielisko OSiR w rodzie Wlkp. zbiornik wodny 

remski 1 Jaros awki jezioro Jaros awskie 

Miejskie W growiec jezioro Durowskie 

Kobylec jezioro Kobyleckie 

Kamienica jezioro Kalisza skie 
w growiecki 4 

Kozielsko jezioro St puchowskie 

RAZEM 27   

 

K pieliska oraz miejsca wykorzystywane do k pieli w woj. wielkopolskim w wi kszo ci 

zorganizowane s  na jeziorach (20 k pielisk, tj. 74,1 % oraz 85 miejsc wykorzystywanych do 

k pieli, tj. 89,5 %), pozosta e zorganizowane by y na zbiornikach zaporowych, rzekach, stawach 

oraz w miejscach zaadoptowanych po wyrobiskach wiru, torfu i w gla brunatnego. 
 
Rys. 10. K pieliska i miejsca wykorzystywane do k pieli zorganizowane na jeziorach, zbiornikach, rzekach 
oraz stawach w 2012 roku 

 
W sezonie k pielowym dokonano oceny jako ci wody we wszystkich k pieliska oraz 

miejscach wykorzystywanych do k pieli zorganizowanych na terenie woj. wielkopolskiego. 
 
Rys. 11. Miejsce wykorzystywane do k pieli „Michasiówka” w Giewartowie zorganizowane na jeziorze 
Powidzkim (powiat s upecki) 
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Nadzór nad jako ci  wody w k pieliskach i miejscach wykorzystywanych do k pieli w 2012 

roku sprawowany by  w oparciu o rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.  

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jako ci  wody w k pielisku i miejscu wykorzystywanym do 

k pieli (D z. U. Nr 86, poz. 478). 

W roku 2012 wykonano cznie 155 bada  jako ci wody z k pielisk (w tym 116  

w ramach kontroli wewn trznej) oraz 197 bada  jako ci wody z miejsc wykorzystywanych  

do k pieli (w tym 188 w ramach kontroli wewn trznej).  

W trakcie trwania sezonu mia y miejsce incydentalne przekroczenia wska ników 

mikrobiologicznych Escherichia coli oraz enterokoków, które nie zosta y potwierdzone 

w powtórnych badaniach wody wykonanych w ramach kontroli urz dowej w laboratoriach PIS. 

Przekroczenia stwierdzono w k pieliskach: 

- K pielisko Strzeszyn - jezioro Strzeszy skie (powiat pozna ski), 

- miejsce wykorzystywane do k pieli Dolsk Pla a Miejska - jezioro Dolskie (powiat remski), 

- miejsce wykorzystywane do k pieli Dolsk - Podrzekta - jezioro Dolskie (powiat remski). 

K pielisko Malta (powiat pozna ski) decyzj  organizatora w dniach 6-10 sierpnia 2012 by o 

zamkni te z uwagi na ni cie ma y w Stawie M y skim, który po czony jest rzek  Cybin   

z wodami zbiornika Malta. Badanie wody nie wykaza o dop ywu zanieczyszcze  chemicznych.  

Jako  wody we wszystkich k pieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do k pieli oceniona 

zosta a pozytywnie. 

W woj. wielkopolskim sezon k pielowy trwa  od 15 czerwca do 30 wrze nia 2012 roku. 

Aktualne informacje o jako ci wody w k pieliskach i miejscach wykorzystywanych do k pieli  

w trakcie trwania sezonu k pielowego by y zamieszczane co tydzie  na stronie internetowej 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W trakcie trwania sezonu 

k pielowego w przypadku zmiany jako ci wody w k pielisku lub miejscu wykorzystywanym do 

k pieli wydawany by  aneks do komunikatu. Opracowywano równie  arkusze dotycz ce 

informacji o przydatno ci wody do k pieli w k pieliskach dost pne na stronie internetowej 

G ównego Inspektora Sanitarnego w formie tabel zbiorczych dla ka dego województwa. 

 

III. 9. P ywalnie  

Na terenie woj. wielkopolskiego w roku 2012 w ewidencji powiatowych stacji sanitarno-

epidemiologicznych by o 91 p ywalni. 
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Tab. 8. Ró nice w liczbie obiektów basenowych w latach 2011 i 2012 

Rok ewidencji 
liczba obiektów 

w ewidencji 

liczba obiektów 

skontrolowanych 

obiekty 

ocenione jako 

z e 

Obiekty ocenione 

jako z e (%) 

2011 94 93 1 1,0 

2012 91 91 1 1,1 

 

W 2012 roku oddano do u ytku 3 obiekty basenowe w tym 2 parki wodne (Aquaparki). 

Wykre lono z ewidencji baseny: PUH Hutnik w Mikorzynie (powiat koni ski), P.H.U O rodka 

Odnowy i Rekreacji w Nowym Tomy lu (powiat nowotomyski) oraz Basen K pielowy w Turku 

(powiat turecki). Ponadto 3 baseny odkryte wykazywane dotychczas jako odr bne baseny, 

wykazano w bie cym roku cznie w kompleksie basenów.  

 

 
 

W powiecie kaliskim oddano do eksploatacji Park Wodny „Aquapark Kalisz”, a w powiecie 

pleszewskim Park Wodny „Planty” (Aquapark). W Hotelu Moran w Ostrowie w powiecie 

s upeckim zosta  oddany do u ytku basen dla go ci hotelowych. 

Park Wodny „Aquapark Kalisz” dysponuje trzynastoma nieckami, w tym 9 nieckami 

basenowymi wewn trznymi i 4 nieckami basenowymi zewn trznymi. W sk ad obiektu wchodz  

2 baseny sportowe, 2 baseny rekreacyjne, basen solankowy, 2 baseny ze zje d alniami,  

2 brodziki dla dzieci, basen sch adzaj cy oraz 3 wanny z hydromasa em. Jako  wody  

w nieckach basenowych oceniona zosta a pozytywnie. 

W pa dzierniku 2012 roku oddano do u ytku Park Wodny „Planty” w Pleszewie. Obiekt 

basenowy sk ada si  z 8 niecek: basen sportowy, basen rekreacyjny, basen do nauki p ywania, 

brodzik dla dzieci, wanna sch adzaj ca, a tak e 2 wanny z hydromasa em i 1 wanna solankowa. 

Nowo otwarty obiekt zosta  oceniony jako dobry pod wzgl dem sanitarno-technicznym oraz pod 

wzgl dem jako ci wody. 

p ywalnie na terenie  
woj. wielkopolskiego: 91

na terenach 
miejskich: 75 

na terenach 
wiejskich: 16 

 

kryte: 59 

w tym 13 parków 
wodnych 

 

odkryte: 19 
 

kryte: 14 
 

odkryte: 2 

w tym 2 parki wodne 
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Basen w Hotelu Moran w Ostrowie (powiat s upecki) sk ada si  z jednej niecki basenowej oraz 

jacuzzi, zosta  oceniony jako dobry pod wzgl dem stanu sanitarno-higienicznego. Wykonano 11 

bada  jako ci wody, z czego 3 badania zakwestionowano z uwagi na zanieczyszczenia 

bakteriologiczne. 

 
Rys. 12. Basen w hotelu w Ostrowie  

 
 

Skontrolowano 91 obiektów basenowych (100 % obiektów). W porównaniu do lat 

ubieg ych stan sanitarno-techniczny obiektów basenowych uleg  poprawie. W 30 obiektach 

basenowych (33% obiektów b d cych w ewidencji PSSE w 2012 roku) przeprowadzono 

remonty i modernizacje. Prace dotyczy y przede wszystkim: wymiany zu ytej folii basenowej, 

wymiany p yt sufitowych, odmalowania cian i sufitów w szatniach, odnowienia kraw dzi 

niecek. Podobnie jak w roku ubieg ym tylko jeden obiekt basenowy zosta  oceniony negatywnie 

ze wzgl du na stan sanitarno-techniczny tj.: basen klubu sportowego „Posnania” (w 2011 roku 

basen zmieni  zarz dc  i zosta  wydzier awiony na pi  lat firmie AQUAPOS). Jest to obiekt 

wyeksploatowany wymagaj cy modernizacji. Podczas kontroli s u by sanitarne stwierdzi y silne 

zniszczenie p ytek pod ogowych w niecce basenowej, z y stan sanitarno-techniczny sufitu, cian 

przy oknach, drzwi do szatni oraz p ytek pod ogowych w szatniach. Decyzje nakazuj ce 

doprowadzenie obiektu do w a ciwego stanu sanitarno-higienicznego zosta y wykonane 

cz ciowo. Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wyda  prolongat  terminu 

wykonania decyzji do dnia 31 sierpnia 2013 roku.  

 

 

 


