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Przyczynami niew a ciwego dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów by y: 

przemieszczanie si  uczniów z sal dydaktycznych (brak w asnych klas przeznaczonych tylko dla 

jednego oddzia u), brak zró nicowania wielko ci mebli szkolnych, nieodpowiednie zestawienie 

stolików i krzese , wyposa enie szkó  w stare, niecertyfikowane meble szkolne. 

Ogólna liczba oddzia ów, w których dzieci i m odzie  siedz  w niedostosowanych do wzrostu 

meblach szkolnych uleg a zmniejszeniu w stosunku do roku 2011 o 4,5% (Rys. 13). 
 
Rys. 13. Procent oddzia ów, w których meble nie s  dostosowane do wzrostu uczniów w latach 2011 – 2012 

17,9% 13,4%

2011 2012

 
Podczas bie cej kontroli placówek o wiatowo-wychowawczych ocenie poddano tak e 

rozk ady zaj  lekcyjnych, zwracaj c uwag  na potrzeb  równomiernego obci enia zaj ciami  

w poszczególnych dniach tygodnia. Analiza planów lekcji pod wzgl dem higienicznym  

w odniesieniu do roku ubieg ego wykaza a ich znaczn  popraw  (Rys.14).  

W 2012 roku stwierdzono niezgodno  tygodniowego rozk adu zaj  lekcyjnych z zasadami 

higieny w 10,6%  (2011 rok – 17,2%) skontrolowanych oddzia ów w tym: w 6,7% oddzia ów 

szkó  podstawowych, 4,2% oddzia ów gimnazjów, 31,6% oddzia ów liceów ogólnokszta c cych, 

67,2% oddzia ów ponadgimnazjalnych szkó  zawodowych i 15,4% oddzia ów w zespo ach 

szkó . 

 
Rys. 14. Procent oddzia ów, w których stwierdzono niezgodno  tygodniowego rozk adu zaj  lekcyjnych  
z zasadami higieny 
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VII.7. Posiadanie przez szko y i inne placówki o wiatowo-wychowawcze certyfikowanych 

mebli i sprz tu sportowego. 

Podczas kontroli placówek o wiatowo–wychowawczych stwierdzono, i  209 z nich 

(przedszkoli i szkó  ró nych typów) nie posiada o certyfikatów na meble szkolne  

i przedszkolne. Natomiast 2343 placówki posiada y certyfikaty, z czego 100% certyfikatów na 

meble szkolne i przedszkolne posiada y 893 placówki, powy ej 50% mebli posiadaj cych 

certyfikaty stwierdzono w 663 placówkach, do 50% mebli posiadaj cych certyfikaty stwierdzono 

w 460 placówkach, do 25% mebli posiadaj cych certyfikaty stwierdzono w 327 placówkach 

(Rys.15). 

 
Rys. 15. Ocena posiadania przez placówki o wiatowe certyfikowanych mebli (%) 
 

6 12,9 22,5 52,7 5,8

18 23,7 26,9 21,7 9,7

11,1 20,9 27,5 32,8 7,8

14,3 20 34,3 11,4 20

00 50 25 25

000 100 0

8,6 20 11,4 31,4 28,6

21,7 19,2 31,6 19 8,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Przedszkola

Szko y podstawowe

Gimnazja

Licea ogólnokszta c ce

Ponadgimnazjalne szko y zawodowe

Szko y specjalne

Szko y policealne

Zespo y szkó

do 25% certyfikowanych mebli do 50% certyfikowanych mebli

powy ej 50% certyfikowanych mebli 100% certyfikowanych mebli

% placówek posiadaj cych meble bez certyfikatów
 

W 2012 roku skontrolowano 2342 placówki o wiatowo-wychowawcze pod k tem posiadania 

certyfikowanego sprz tu sportowego. W wyniku kontroli stwierdzono, e 326 tj. 13,9% 

placówek skontrolowanych posiada o sprz t i urz dzenia sportowe bez certyfikatów, natomiast 

100% certyfikatów na sprz t i urz dzenia sportowe posiada o 831 placówek, powy ej 50% 

urz dze  i sprz tu sportowego posiadaj cych certyfikaty stwierdzono w 503 placówkach, do 

50% urz dze  i sprz tu sportowego posiadaj cych certyfikaty stwierdzono w 400 placówkach, 

do 25% urz dze  i sprz tu sportowego posiadaj cych certyfikaty stwierdzono w 282 placówkach 

(Rys. 16,17). 
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Rys. 16. Ocena posiadania przez placówki o wiatowe certyfikowanego sprz tu sportowego 
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Rys. 17. Plac zabaw Szko y Podstawowej Nr 5 w Pile 
 
 
 
 
 

 
 

VII.8. Opieka medyczna 

W 2012 roku skontrolowano 1477 placówek pod k tem zapewnienia opieki medycznej.  

Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej posiada o 670, w 690 profilaktyczn  

opiek  zdrowotn  nad uczniami sprawowano w pomieszczeniach zast pczych na terenie 

placówki, w 116 opieka wiadczona by a poza terenem placówki, a uczniowie  

1 szko y korzystali z gabinetu nale cego do innej placówki, a mieszcz cego si  w tym samym 

budynku.  
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VII.9. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami 

Spo ród 1192 skontrolowanych 

szkó , 353 posiada y substancje chemiczne  

i ich mieszaniny (29,6%). Nadzór nad 

substancjami chemicznymi i ich 

mieszaninami obejmowa  m. in. sposób 

przechowywania substancji i ich mieszanin, 

w a ciwe oznakowanie, posiadanie kart 

charakterystyki i aktualnego wykazu 

substancji chemicznych i ich mieszanin, 

wyposa enia w rodki ochrony 

indywidualnej i rodki do udzielania 

pierwszej pomocy (Rys. 18). W wyniku przeprowadzonych kontroli jedynie w 7 placówkach 

stwierdzono brak aktualnego spisu substancji chemicznych (2% skontrolowanych)  

i w 1 placówce brak oznakowania (0,3% skontrolowanych). 

 

VII.10. Wypoczynek dzieci i m odzie y 

W czasie trwania zimowego i letniego wypoczynku pracownicy Pa stwowej Inspekcji 

Sanitarnej woj. wielkopolskiego przeprowadzili 886 kontroli i skontrolowali 877 turnusów (483 

formy wyjazdowe i 394 w miejscu zamieszkania), na których wypoczywa o 38112 uczestników 

(Rys.19). Stwierdzono uchybienia i nieprawid owo ci w odniesieniu do 25 turnusów (2,8% 

skontrolowanych), w tym: nie zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków sanitarno-

higienicznych – 16 turnusów, brak aktualnej dokumentacji medycznej personelu - 9 turnusów.  

W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid owo ciami wydano 15 decyzji administracyjnych oraz 

na o ono 10 mandatów karnych.  

W porównaniu z rokiem 2011 procent turnusów, w trakcie których stwierdzono 

nieprawid owo ci kszta tuje si  na zbli onym poziomie. 

 

 

 

 

 

Rys. 18. Pracownia chemiczna Gimnazjum 
Towarzystwa Salezja skiego w Koninie 
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Rys. 19. Obóz pod namiotami 100 Pozna skiej Dru yny Harcerzy im. genera a Stanis awa Maczka 

 
 

 

VII.11. Post powanie administracyjne 

W roku 2012 w zakresie higieny dzieci i m odzie y wydano 360 decyzji merytorycznych 

(2011 rok - 438) (Rys. 20), które dotyczy y m.in. poprawy stanu sanitarno-higienicznego 

pomieszcze  dydaktycznych, sanitariatów, ci gów komunikacyjnych, a tak e warunków do 

prowadzenia zaj  wychowania fizycznego. W ramach prowadzonego nadzoru nad placówkami 

nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku dzieci i m odzie y na o ono 12 

mandatów karnych (2011 - 4) na kwot  2450 z . Ponadto wystosowano 211 wyst pie  

pokontrolnych do organów prowadz cych oraz dyrektorów, celem podj cia przez nich dzia a  

zmierzaj cych do poprawy stanu sanitarno-higienicznego podleg ych im placówek.  

 
Rys. 20. Liczba decyzji merytorycznych na poszczególne typy placówek w latach 2011 – 2012 
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Podsumowanie  

Warunki sanitarno-higieniczne w placówkach o wiatowo-wychowawczych i wypoczynku dzieci 

i m odzie y na ternie woj. wielkopolskiego ulegaj  systematycznej poprawie. 

1. Od kilku lat obserwuje si  spadek liczby budynków w z ym stanie technicznym.  

2. Liczba placówek, w których dzieci i m odzie  nie maj  dost pu do ciep ej bie cej wody, 

myd a, suszarki do r k lub jednorazowych r czników, papieru toaletowego itp. zmniejsza 

si .  

3. Coraz wi cej szkó  dysponuje wystarczaj c  infrastruktur  do prowadzenia zaj  

wychowania fizycznego, a prowadzona w roku szkolnym 2011/2012 inicjatywa 

„Warunki do uprawiania sportu i rekreacji… na medal” bez w tpienia przyczyni a si  do 

podniesienia poziomu bezpiecze stwa i higieny uczniów korzystaj cych ze szkolnych 

bloków sportowych.  

4. Analiza planów lekcji pod wzgl dem równomierno ci roz o enia zaj   

w poszczególnych dniach tygodnia wykaza a znaczn  popraw  w tym zakresie. 

Zmniejszeniu uleg a tak e liczba oddzia ów, w których dzieci i m odzie  siedz   

w niedostosowanych do wzrostu meblach. Mimo to szko y i inne placówki w dalszym 

ci gu wyposa one s  w niewystarczaj cym stopniu w ergonomiczne meble. 

5. Na podobnie niskim poziomie jak w roku ubieg ym kszta tuje si  liczba turnusów 

wypoczynku, podczas trwania których odnotowano nieprawid owo ci. 
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VIII. 

 
STAN SANITARNY OBIEKTÓW YWNO CI, YWIENIA  
I PRZEDMIOTÓW U YTKU 
 

VIII.1. Zakres nadzoru sanitarnego 

W 2012 roku w ewidencji obiektów w woj. wielkopolskim znajdowa o si  ogó em 32795 

zak adów ywno ciowo- ywieniowych (w roku 2011 – 32566), w tym: 

- 2041 obiektów produkcji ywno ci, 

- 19208 obiektów obrotu ywno ci , 

- 6488 obiektów ywienia zbiorowego typu otwartego, 

- 3171 zak adów ywienia zbiorowego typu zamkni tego, 

- 1504 rodki transportu ywno ci, 

- 383 wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotami u ytku. 

 
Rys. 1. Stoisko mi sno-w dliniarskie 

Liczba ewidencjonowanych obiektów w 2012 

roku, w porównaniu z rokiem 2011, zwi kszy a 

si   o  229  zak adów  (0,7%).  

W nadzorowanych obiektach przeprowadzono 

31542 kontrole i rekontrole sanitarne. Wiele  

z nich przeprowadzono w okresie przygotowa   

do turnieju pi karskiego UEFA EURO 2012,  

a tak e w zwi zku z sytuacjami kryzysowymi takimi jak: 

- wprowadzanie do obrotu soli wypadowej jako soli spo ywczej, 

- stosowanie w produkcji ywno ci zanieczyszczonego suszu jajecznego i pó produktów     

przygotowanych na jego bazie, 

- wyst powanie w obrocie zanieczyszczonego metanolem alkoholu produkcji czeskiej, 

- pojawienie si  zwi kszonej liczby zatru  po spo yciu produktów typu „denaturat”.  

W post powaniu pokontrolnym wydano 2142 decyzje nakazuj ce usuni cie stwierdzonych 

uchybie , w tym 90 decyzji unieruchomienia zak adu lub jego cz ci i 47 decyzji zakazu 

wprowadzania produktu do obrotu, a winnych zaniedba  higieniczno-porz dkowych ukarano 

1631 mandatami na czn  kwot  343400 z . 


