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WSTĘP 

 Głównym celem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w 2017 r. było 

promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz 

bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, 

w tym chorób zakaźnych i zawodowych, poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego 

nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działalności 

epidemicznej. 

Powyższy cel w powiecie średzkim realizowany był przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej (PPIS). Działania prowadzono w oparciu o 

regulacje prawne, w szczególności o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), określającą m. in. zadania, zakres działania, 

organizację i uprawnienia organów PIS. 

 Zapewniając bezpieczeństwo sanitarne, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Środzie Wielkopolskiej (PSSE) objęła nadzorem 621 obiektów, na 1 094 znajdujące się w 

rejestrze.  

Przeprowadzono 1 357 kontroli sanitarnych (2016 r. – 1 547), pobrano do badań 

laboratoryjnych 260 próbek (2016 r. – 299) oraz wydano 342 decyzje administracyjne (2016 

r. – 298). 

Skuteczna realizacja zaplanowanych celów w obszarze ochrony zdrowia społeczeństwa była 

możliwa dzięki: 

 wykwalifikowanej kadrze, nieustannie doskonalącej swoje umiejętności, 

 funkcjonującemu w działalności kontrolnej systemowi zarządzania, opartemu na wyma-  

ganiach normy „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów 

jednostek przeprowadzających inspekcję” PN-EN ISO/IEC 17020:2012, 

 prowadzeniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w oparciu o jednolite  

   zasady postępowania związane z wykonywaniem czynności kontrolnych, 

 współpracy z laboratoriami PIS, a także innych instytucji, posiadającymi certyfikaty  

   akredytacji. 

W przedkładanej informacji o stanie bezpieczeństwa  powiatu średzkiego za 2017 rok ujęto 

ocenę sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz wyniki nadzoru 

sanitarnego prowadzonego przez PSSE. 
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I. SYTUACJA  EPIDEMIOLOGICZNA  W  ZAKRESIE  CHORÓB 

ZAKAŹNYCH 

 
I.1. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorob zakaźnych 

W związku ze zgłoszeniami zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na choroby 

zakaźne, w 2017 r. przeprowadzono 196 wywiadów oraz 318 dochodzeń epidemiologicznych. 

W minionym roku sytuację epidemiologiczną w powiecie średzkim w zakresie większości 

chorób zakaźnych należy ocenić jako zadowalającą. 

 Tab. 1. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w pow. średzkim w latach 2016-2017 

 

Lp. 

 
Jednostka chorobowa 

Rok 2016 

 

 

 

 

 

Rok 2017 

 
Liczba 

zachorowań 
Zapadalność 

Liczba 

zachorowań 
Zapadalność 

1.  
Zatrucia pokarmowe - ogółem 

- w tym zakażenia Salmonella 
16 27,80 4 6,91 

2.  
Biegunka u dzieci do lat 2  

 
93 6 700,29 69 4 765,24 

3.  
Krztusiec 

 
5 8,69 1 1,73 

4.  
Tężec 

 
- - - - 

5.  
Odra 

 
- 

 
- - - 

6.  
Różyczka 

 
4 6,95 - - 

7.  
Ospa wietrzna 

 
237 411,74 136 234,80 

8.  
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 

 
10 17,37 5 8,63 

9.  
Gruźlica  

 
3 5,21 4 6,92 

10.  
Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu        - 

ogółem 
8 13,9 3 5,32 

11.  
Inwazyjna choroba  pneumokokowa 

 
5 8,69 2 3,45 

12.  
Inwazyjna choroba  meningokokowa 

 
- - - - 

13.  
Wirusowe zapalenie wątroby typu B 

 
4 6,95 7 12,09 

14.  
Wirusowe zapalenie wątroby typu C 

6 10,42 13 22,44 

15.  
Wirusowe zapalenie wątroby typu A 

- - 4 6,91 

16.  
Borelioza 

 
17 29,53 12 20,72 

17.  
Grypa i podejrzenia grypy – ogółem 

- w tym u dzieci (0-14 lat) 

7 078 

3 331 

12 296,73 

34 347,29 

31 804 

13 234 

54 909,27 

132 924,87 

18.  
Grypa – ogółem 

- w tym u dzieci (0-14 lat) 

2 

- 

3,47 

- 

- 

- 

- 

- 

19.  
Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o 

wściekliznę – profilaktyka wścieklizny 

 

12 20,85 10 17,23 
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I.1.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe  

Odnotowano 4 pojedyncze zatrucia pokarmowe wywołane zakażeniem pałeczkami 

Salmonella Enteritidis. Zachorowało 4 dzieci. Hospitalizowano 3 osoby. Zarejestrowano 3 

nosicieli pałeczek Salmonella.   

W 2017 r. w powiecie średzkim wystąpiły 4 potwierdzone przypadki wirusowego zapalenia 

wątroby typu A. Zachorowania miały miejsce 27 maja, 9 i 12 sierpnia (brak powiązania 

epidemiologicznego) oraz 5 października. Dotyczyły mężczyzn w wieku 40, 47, 58 i 59 lat. 

Nadzorem epidemiologicznym objęto 28 osób ze styczności z ww. chorymi, a także 20 osób 

ze styczności z 4 innymi chorymi na wzw typu A, którzy zachorowali na terenie powiatów 

poznańskiego i wrzesińskiego. 

W grupie dzieci w wieku do 2 lat odnotowano 69 pojedynczych zachorowań na biegunkę. 

W 27 przypadkach zastosowano leczenie szpitalne. Badania diagnostyczne, które 

przeprowadzono wyłącznie u dzieci hospitalizowanych, wykazały zakażenie rotawirusami (11 

przypadków) i adenowirusami (6 przypadków). W pozostałych przypadkach nie 

zidentyfikowano czynnika etiologicznego.  

 

 I.1.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B 

W 2017 r. odnotowano 7 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B, w tym 6 

o charakterze przewlekłym nieokreślonym. Zachorowały 3 kobiety (26, 45 i 78 lat) i 4 

mężczyzn (44, 52, 57 i 62 lata). Jedna osoba miała wykonany pełny cykl szczepień przeciw 

wzw typu B (2005 r.), drugiej osobie podano jedną dawkę szczepienia (2002 r.), pozostałe 

osoby nie były wcześniej szczepione.  

Wszyscy chorzy byli w grupie osób szczególnie narażonych na zakażenie, z powodu 

przeprowadzonych różnych zabiegów medycznych z naruszeniem ciągłości tkanek w 

placówkach służby zdrowia (transfuzji krwi, zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych). 

Nadzorem epidemiologicznym objęto 23 osoby ze styczności z chorymi, 7 osób zostało 

skierowanych do lekarza rodzinnego w celu wykonania szczepienia przeciw wzw typu B. 

 

I.1.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu C 

W 2017 r. zarejestrowano 13 pojedynczych zachorowań na wirusowe zapalenie 

wątroby typu C o przebiegu bezobjawowym (zakażeń HCV). Ustalono, że w okresie 

poprzedzającym zachorowanie, u 12 chorych przeprowadzono zabiegi medyczne naruszające 

ciągłość tkanek (małe zabiegi i duże operacje chirurgiczne, zabiegi stomatologiczne, 
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transfuzje krwi), natomiast w jednym przypadku chory miał styczność z osobą chorą na wzw 

typu C.  

W ramach profilaktyki, 5 chorych skierowano do poradni lekarza rodzinnego w celu 

wykonania szczepienia przeciw wzw typu B. Pozostali chorzy byli wcześniej szczepieni. 

 

I.1.4. Zachorowania na choroby zakaźne wieku dziecięcego        

             W 2017 r. nie zarejestrowano zachorowań na odrę i różyczkę. Wystąpiło jedno 

potwierdzone zachorowanie na krztusiec, dotyczące dziecka w drugim roku życia, nie 

szczepionego przeciw krztuścowi, uczęszczającego do żłobka. Leczenie było ambulatoryjne. 

W żłobku nie było dalszych zachorowań, pozostałe dzieci były szczepione przeciw 

krztuścowi. 

 

Rys. 1. Zapadalność na krztusiec w pow. średzkim, woj. wielkopolskim i w Polsce w latach 2012-2017 

 

 

  W 2017 r. odnotowano dalszy spadek zachorowań na ospę wietrzną. Zarejestrowano 136 

przypadków (86 % dzieci było w wieku do 9 lat). Zastosowano wyłącznie leczenie 

ambulatoryjne. Chorzy nie byli szczepieni. 
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Rys. 2. Zapadalność na ospę wietrzną w pow. średzkim, woj. wielkopolskim i w Polsce w latach 2012-2017 

 

 

Od kilku lat sytuacja epidemiologiczna świnki na terenie powiatu średzkiego 

kształtuje się korzystnie. W 2017 r. zachorowało 5 osób, wszystkie przypadki leczono 

ambulatoryjnie. Ustalono, że przeciw śwince zaszczepiono wcześniej:  3 osoby jedną dawką, 

a 2 osoby dwiema dawkami szczepionki.  

 

Rys. 3. Zapadalność na świnkę w pow. średzkim, woj. wielkopolskim i w Polsce w latach 2012-2017 
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I.1.5. Zachorowania na grypę 

 Analiza sytuacji epidemiologicznej grypy dokonywana jest przez PIS na podstawie 

liczby zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę, zgłaszanych przez podmioty 

lecznicze w systemie tygodniowym przez cały rok. Znaczący wzrost ogólnej liczby 

zachorowań w ostatnich latach spowodowany jest przede wszystkim wzmożonym nadzorem 

PSSE nad ich zgłaszalnością. W minionym roku nie zarejestrowano zgonów z powodu grypy.  

 

Tab.2. Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę zarejestrowanych w pow. średzkim 

            w latach 2015-2017 

 

Lp. 

 

Rok 

 

Liczba  zachorowań 

ogółem 

 

Liczba zachorowań 

u dzieci (0-14 lat) 

 

 

Liczba hospitalizacji 

z powodu powikłań 

 

Liczba zgonów 

1. 2015 5 139 2 383 68 0 

2. 2016 7 078 3 331 50 2 

3. 2017 31 804 13 234 53 0 

 

I.1.6. Neuroinfekcje, choroba meningokokowa oraz inne zachorowania  

inwazyjne, wywołane przez Streptococcus pneumoniae i Haemophilus     

influenzae 

W 2017 r. nie zarejestrowano przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej oraz 

zakażeń wywołanych przez Haemophilus influenzae. 

Inwazyjna choroba pneumokokowa 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 2 pojedyncze zachorowania wywołane zakażeniem 

Streptococcus pneumoniae. Zachorowały 2 kobiety (33 i 66 lat), które hospitalizowano. Nie 

stwierdzono zgonów.  

Zapalenia opon mózgowo -  rdzeniowych 

W 2017 r. odnotowano 3 pojedyncze zachorowania na zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych, jedno o etiologii wirusowej oraz 2 bakteryjne. Chorzy byli w wieku 14, 30 i 50 

lat. Pacjentów hospitalizowano. Jedna osoba zmarła. 

 

I.1.7. Borelioza 

W 2017 r. zarejestrowano 12 zachorowań na boreliozę. W 8 przypadkach 

zdiagnozowano rumień wędrujący, u 5 chorych odnotowano późne objawy boreliozy. 

Hospitalizowano 2 osoby. 
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Jedenastu chorych pamiętało wcześniejsze pokąsanie przez kleszcza, do którego doszło w 

lesie (6 – pow. średzki, 1 – pow. szamotulski) lub na terenie przydomowego ogródka (3 – 

pow. średzki, 1 – pow. grodzki, woj. mazowieckie).  

Stwierdzono 2 przypadki narażenia zawodowego (leśnik i rolnik). 

 

Rys. 4. Zapadalność na boreliozę w pow. średzkim, woj. wielkopolskim i w Polsce w latach 2012-2017 

 

 

I.1.8. Gruźlica  

Zarejestrowano 4 zachorowania na gruźlicę płucną prątkującą, u 3  mężczyzn (39, 59 i 

65 lat)  i kobiety (95 lat). W jednym przypadku zachorowanie dotyczyło obywatela Ukrainy 

(od maja 2016 r. mieszkającego w Polsce), pozostałe osoby były narodowości polskiej. 

Chorych hospitalizowano.  

W 2017 r. wystąpił także 1 przypadek zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych o etiologii 

gruźliczej u mężczyzny (30 lat),  zakończony zgonem chorego. 

W ramach nadzoru epidemiologicznego, 38 osób ze styczności z chorymi (w tym 8 obywateli 

Ukrainy) skierowano do  lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w celu objęcia ich 

nadzorem lekarskim. 

 

I.1.9. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 

 W 2017 r. na terenie powiatu średzkiego nie odnotowano nowych przypadków 

zachorowań na AIDS. Zarejestrowano natomiast 1 nowo wykryte zakażenie HIV u 

mężczyzny w wieku 26 lat. Szczegółowy rejestr osób chorych na AIDS i zakażonych 
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bezobjawowo na terenie woj. wielkopolskiego prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Poznaniu (WSSE). 

 

I.1.10. Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę  

 W roku sprawozdawczym zgłoszono 107 przypadków pokąsań przez zwierzęta 

podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny (psy i koty). W sytuacji niemożności podjęcia 

obserwacji weterynaryjnej stanu zdrowia zwierząt, w ramach profilaktyki zaszczepiono 10 

osób.  

 

I.2. Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami szpitalnymi i drobnoustroja-     

      mi alarmowymi oraz ogniskami zakażeń szpitalnych 

 Na terenie powiatu średzkiego funkcjonuje 1 zakład opieki zdrowotnej NSZOZ  

„MEDICUS” - Szpital - V w Środzie Wielkopolskiej, ustawowo zobowiązany do 

monitorowania zakażeń szpitalnych oraz przesyłania do PPIS raportów o bieżącej sytuacji 

epidemiologicznej.  

W 2017 r. w szpitalu hospitalizowano 1 838 pacjentów leczonych wyłącznie zabiegowo. Nie 

odnotowano zakażeń wywołanych biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi, a tym 

samym - ognisk zakażeń szpitalnych. 

Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, w tym 1 z zakresu monitorowania zakażeń szpitalnych. 

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 

 

I.3. Szczepienia ochronne 

PSSE uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego Programu Szczepień Ochronnych (PSO) 

poprzez: 

 dystrybucję preparatów szczepionkowych do podmiotów leczniczych, wykonujących 

szczepienia (preparaty do szczepień obowiązkowych), 

 nadzór nad warunkami przechowywania szczepionek w placówkach medycznych oraz 

wykonawstwem szczepień (obowiązkowych i zalecanych).  

W 2017 r. wartość materialna szczepionek w magazynie PSSE, przeznaczonych do 

zaszczepienia w powiecie średzkim 4 399 osób, wynosiła 359 164,15 złotych.  

W roku sprawozdawczym w PSO dodano kolejne, obowiązkowe szczepienie przeciw 

pneumokokom (dotyczy dzieci urodzonych po 31.12.2016 r.).  
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I.3.1.  Bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych 

Dla dobrego wykonawstwa szczepień ochronnych niezwykle istotne jest właściwe 

zabezpieczenie jakości preparatów szczepionkowych od momentu ich wyprodukowania do 

momentu zaszczepienia. Kluczową rolę pełni w tym zapewnienie podczas transportu i 

przechowywania szczepionek ciągłości „łańcucha chłodniczego” (temp. od +2°C do +8°C).  

Podmiot leczniczy, od momentu odebrania z PSSE preparatów szczepionkowych, odpowiada 

za ich jakość.  

W 2017 r., w realizacji PSO na terenie powiatu średzkiego, brały udział następujące 

podmioty lecznicze:  

 10 poradni lekarzy rodzinnych,  

 NZOZ „Chirurgia i Ortopedia Średzka”,  

 Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. (WSSE sprawuje nad szpitalem nadzór 

sanitarno-techniczny,  PSSE zajmuje się dystrybucją preparatów szczepionkowych do 

szpitala). 

W trakcie bieżących kontroli sanitarnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

transportu, przechowywania i przestrzegania terminów ważności szczepionek.  

Wszystkie podmioty lecznicze posiadają całodobowy elektroniczny monitoring temperatury 

w urządzeniach chłodniczych do przechowywania szczepionek (z funkcją powiadamiania o 

zagrożeniach), umożliwiający bezzwłoczne wprowadzenie procedur naprawczych w 

przypadku wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.  

W dniu 11.08.2017 r., w wyniku wielogodzinnego braku prądu, spowodowanego 

działaniem orkanu Ksawery, w 2 poradniach lekarza rodzinnego na terenie w gm. Nowe 

Miasto n. Wartą, zniszczeniu uległy szczepionki o łącznej wartości  8 718,48 złotych.  

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego PPIS zalecił wdrożenie procedur, 

zapewniających w przyszłości bezpieczeństwo szczepionek. Obie placówki dokonały 

utylizacji szczepionek na własny koszt. Dokumentację dotyczącą zaistniałego zdarzenia 

przekazano za pośrednictwem WSSE do Ministerstwa Zdrowia.  

Z uwagi na powtarzające się w ostatnim czasie gwałtowne zdarzenia atmosferyczne, 

skutkujące wielogodzinnymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, PPIS zalecił 

wszystkim podmiotom leczniczym, wykonującym szczepienia ochronne, zainstalowanie 

własnych agregatów prądotwórczych lub podpisanie umów z podmiotami posiadającymi takie 

zabezpieczenie. 



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 

12 

 

W ramach postępowania zabezpieczającego na wypadek awarii zasilania 

elektrycznego lodówek do przechowywania szczepionek, PSSE posiada: 

 wymieniony w 2017 r., całodobowy elektroniczny monitoring temperatury w 

urządzeniach chłodniczych do przechowywania szczepionek (z funkcją powiadamiania o 

zagrożeniach i  elektronicznym zapisem na twardym dysku),  

 instrukcję wewnętrzną dotyczącą monitoringu warunków przechowywania szczepionek 

oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii lodówek do przechowywania 

szczepionek lub zasilania elektrycznego,  

 porozumienie z Szpitalem Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o., dotyczące możliwości 

przetransportowania i przechowania zapasu szczepionek w lodówce podłączonej do 

szpitalnego zasilania awaryjnego, 

 gwarancję Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, 

dotyczącą podłączenia agregatu prądotwórczego w sytuacji awaryjnej. 

Ponieważ w sytuacjach gwałtownych zdarzeń atmosferycznych realizacja porozumienia z KP 

PSP może być praktycznie niewykonalna, PPIS rozpoczął w 2017 r. postępowanie, 

zmierzające do: 

 zainstalowania agregatu prądotwórczego, w celu podtrzymania pracy urządzeń 

chłodniczych znajdujących się w magazynie szczepionek PSSE, 

 przeniesienia magazynu szczepionek z II piętra budynku na parter. 

Projekt realizowany jest w porozumieniu z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym (WPWIS) oraz ze Starostą Średzkim. 

 

I.3.2. Niepożądane odczyny poszczepienne 

W roku sprawozdawczym zgłoszono 5 niepożądanych odczynów poszczepiennych o 

charakterze łagodnym (2 - po szczepieniu BCG, 3 - po szczepieniu innym, niż BCG). 

Wszystkie dzieci leczono ambulatoryjnie, nastąpił pełny powrót do zdrowia. 

W poradniach lekarza rodzinnego, które zgłosiły wystąpienie NOP, przeprowadzono 

dochodzenie epidemiologiczne.  

Ustalono, że w każdym przypadku: 

 do szczepienia użyto szczepionek właściwie przechowywanych, z aktualną datą ważności, 

 przed szczepieniem przeprowadzono kwalifikację medyczną, a szczepienie wykonała 

osoba do tego uprawniona, 

 szczepienie wykonano sprzętem jednorazowym. 
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I.3.3. Wykonawstwo szczepień ochronnych 

W 2017 r. w powiecie średzkim poziom zaszczepienia w grupie osób podlegających 

obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu (w zależności od jednostki chorobowej, przeciw 

której jest szczepienie) wynosił od 88,32% do 99,6%.  

Niestety, mimo zaangażowania pracowników służby zdrowia, z roku na rok zwiększa się 

liczba osób uchylających się od szczepień obowiązkowych.  

W 2017 r. prowadzono postępowanie administracyjne wobec 56 opiekunów prawnych 39 

dzieci (2016 r. - 44 opiekunów 23 dzieci). Wystosowano 9 upomnień (2016 r. - 12). Przesłano 

14 tytułów wykonawczych do Wojewody Wielkopolskiego (2016 r. - 6). W związku z 

zaszczepieniem 9 dzieci zakończono 9 spraw (2016 r. - 3).  
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II.  OCENA  JAKOŚCI  WODY  PRZEZNACZONEJ  DO  SPOŻYCIA 

 

 II.1. Wodociągi publiczne 

W roku sprawozdawczym na terenie powiatu średzkiego funkcjonowały 22 wodociągi 

(2016 r. – 23), produkujące wodę przeznaczoną do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 

do picia, zasilane z ujęć podziemnych. Wodociąg publiczny w Jeziorach Wielkich, gm. 

Zaniemyśl, został podłączony do wodociągu publicznego w Polwicy.  

Wszystkie wodociągi oparte są na jednym ujęciu, które stanowi kilka lub kilkanaście studni 

działających przemiennie. Studnie na ujęciach wodociągowych są właściwie oznakowane i 

prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.  

 

Tab. 1. Liczba wodociągów w pow. średzkim w zależności od produkcji wody  

 

Lp. 

 

Ilość produkowanej wody  

w m3/d 

 

Liczba wodociągów 

Rok 2016 

 

Rok 2017 

1. <100 

 

5 4 

2. 101-1000 

 

17 17 

3. 1001-10000 

 

1 1 

Razem 23 22 

 

 

Tab. 2. Wodociągi publiczne w poszczególnych gminach pow. średzkiego w 2017 r. 

 

Lp. 

 

Gmina  

 

Liczba wodociągów 

 

Położenie wodociągów 

 

1. 

 

Środa Wielkopolska 7 Środa Wielkopolska, Babin, Brodowo, 

Jarosławiec, Koszuty, Trzebisławki, 

Starkówiec Piątkowski 

2. 

 

Dominowo 3 Dominowo, Giecz, Murzynowo Kościelne 

3. 

 

Krzykosy  3 Pięczkowo, Garby, Młodzikowo 

4. 

 

Nowe Miasto n. Wartą 5 Nowe Miasto n. Wartą, Klęka, Chocicza, 

Chwalęcin, Wolica Nowa 

5. 

 

Zaniemyśl 4 Zaniemyśl, Brzostek, Czarnotki, Polwica  

 

W 2017 r. skontrolowano wszystkie  wodociągi w zakresie stanu sanitarno – 

technicznego.  Uchybień nie stwierdzono. 
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II.2. Jakość wody do picia 

 

II.2.1. Podmioty sprawujące nadzór nad jakością wody 

W 2017 r. nadzór nad jakością wody do picia w powiecie średzkim sprawowały 

równolegle: PSSE (w ramach kontroli urzędowej) oraz przedsiębiorstwa wodociągowe (w 

ramach kontroli wewnętrznej).  

 

II.2.2. Liczba i badanie pobranych próbek wody    

Częstotliwość pobierania prób wody w 2017 r. określona została w rozporządzeniu  

Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 

listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989), obowiązującym w roku sprawozdawczym. 

W ramach nadzoru sanitarnego pobrano 125 prób wody, w tym 21 prób z wodociągu 

miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Badania wody wykonała WSSE. 

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano 116 prób wody w zakresie parametrów fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych oraz 23 próby w zakresie substancji promieniotwórczych. 

Badania wykonywane były w akredytowanych jednostkach:  

 Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE,  

 Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Chwałkowie,  

 Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o. w Jarocinie,  

 Laboratorium Aquanet SA w Poznaniu oraz Laboratorium J. S. Hamilton  Poland w 

Poznaniu,  

 Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer w Głównym 

Instytucie Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, wszystkie wodociągi na terenie powiatu średzkiego 

wykonały wstępny monitoring substancji promieniotwórczych na swoich ujęciach wody. 

 

II.2.3. Jakość wody   

  W roku sprawozdawczym, w związku przekroczeniami parametrów, określonych w 

rozporządzeniu  Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989), PPIS wydał 3 komunikaty o jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujące, że jakość wody odbiega od 

wymagań ww. rozporządzenia ze względu na obecność pojedynczych bakterii grupy coli. 
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Komunikaty dotyczyły wodociągów publicznych w Nowym Mieście n. Wartą i w Wolicy 

Nowej, gm. Nowe Miasto, oraz wodociągu zakładowego w Jarosławcu, gm. Środa 

Wielkopolska. W przypadku wodociągu w Jarosławcu przekroczenie parametru (bakterie 

grupy coli) utrzymywało się 3 dni, w pozostałych wodociągach - 16 dni.  

We wszystkich przypadkach administratorzy wodociągów natychmiast podjęli działania 

naprawcze, mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań rozporządzenia, 

przedstawiając na końcu postępowania pozytywne wyniki badania jakości wody.  

Ponadto, w związku z utrzymującym się od września 2017 r. przekroczeniem 

parametru manganu w wodzie produkowanej przez wodociąg publiczny w Brzostku, gm. 

Zaniemyśl, PPIS wystosował 2 kolejne pisma z art. 30  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej   Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017, poz. 1261 ze zmianami). Mimo podjętych 

bezzwłocznie rutynowych działań naprawczych (płukanie filtrów), konieczną okazała się 

wymiana całego złoża filtracyjnego.  

Pojedyncze przekroczenia innych parametrów fizykochemicznych (chloroform, 

barwa), które wystąpiły w ciągu roku jednorazowo w 3 innych wodociągach publicznych w 

Dominowie, Zaniemyślu i Polwicy, gm. Zaniemyśl, nie miały znaczącego wpływu na zdrowie 

konsumentów. Były to przekroczenia minimalne, które skutkowały każdorazowo wydaniem 

przez PPIS zalecenia doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia oraz 

powtórzenia badania w zakresie przekroczonego parametru. We wszystkich przypadkach 

zalecenia wykonano. 

           W rocznej, kompleksowej ocenie jakości wody PPIS stwierdził, że jakość wody w 

wodociągach na terenie powiatu średzkiego w 2017 r. odpowiadała wymaganiom  ww. 

rozporządzenia. 
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III.  STAN  SANITARNY  OBIEKTÓW  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ   

I  MIEJSC  WYKORZYSTYWANYCH  DO  KĄPIELI 

 

III.1. Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej                      

         Obiekt istniejący od 2001 r., całoroczny, kryty, ogólnodostępny, z dużym i małym 

basenem oraz jacuzzi z hydromasażem (z trzema systemami cyrkulacji niecek basenowych),  

saunami suchą i parową oraz grotą solną.  

W 2017 r. z obiektu skorzystało 79 031 osób, więcej niż w roku poprzednim  (63 071 osób). 

W okresie letnim, przez 2 tygodnie obiekt był wyłączony z użytkowania z powodu prac 

remontowych i konserwacyjnych, w trakcie których (poza bieżącymi  naprawami) 

wymieniono 5 filtrów na nowe, o większej objętości (4 - duży basen, 1 - brodzik), z 

nowoczesnym systemem obiegu wody oraz złożem piaskowym, wzbogaconym o węgiel 

aktywny. 

       Rys. 1. Basen mały              Rys. 2. Basen sportowy                Rys. 3. Jacuzzi 

                              

                              

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016), administrator 

obiektu Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej (ZGK):  

 opracował i wdrożył harmonogram badań wody, 

 stosował przyrządy do codziennego oznaczania parametrów wody (potencjału redox, pH, 

chloru wolnego i związanego, temperatury wody), dokonywał pomiarów tych parametrów 

i prowadził stosowny rejestr, 

 prowadził bieżącą obserwację przejrzystości wody (nie odnotowano widocznych 

zanieczyszczeń), 

 zamieszczał na tablicy informacyjnej obiektu bieżący komunikat o jakości wody. 

W 2017 r. przeprowadzono 1 kontrolę stanu sanitarno-technicznego pływalni, w trakcie której 

nie stwierdzono nieprawidłowości.  
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Pobrano 72 próby wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w zakresie 

kontroli urzędowej (PSSE) oraz 206 w ramach kontroli wewnętrznej (ZGK). Badania 

wykonywały jednostki akredytowane: Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, Laboratorium Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie oraz Laboratorium J. S. Hamilton Poland S. 

A. w Poznaniu.  

W 4 próbach (2 próby z jaccuzi, 1 próba w małym basenie, 1 próba w wodzie wprowadzanej 

do jaccuzi z systemu cyrkulacji) wystąpiły przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co  

skutkowało podjęciem natychmiastowych działań naprawczych przez zarządzającego 

pływalnią (wymianą wody, wzmożonym chlorowaniem, ponownym poborem prób wody do 

badań z zanieczyszczonych niecek) oraz przedstawieniem PPIS pozytywnych wyników badań 

wody. 

 

III.2. Miejsca wykorzystywane do kąpieli 

            Na terenie powiatu średzkiego w 2017 r. funkcjonowały 3 miejsca wykorzystywane 

do kąpieli: jedno na Jeziorze Średzkim (zbiornik retencyjny) oraz 2 na Jeziorze Raczyńskim 

w Zaniemyślu. 

Przedmiotem kontroli sanitarnej PSSE w 2017 r. była ocena przydatności wody do kąpieli w 

miejscach wykorzystywanych do kąpieli, a także stanu sanitarno-technicznego ich otoczenia. 

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Woda pod względem bakteriologicznym 

i organoleptycznym była przydatna do kąpieli. Częstotliwość poboru prób z miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli regulowała ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1121), która na organizatorów tych miejsc nakładała obowiązek wykonania 

badań. W czasie sezonu kąpielowego, obejmującego okres między 1 czerwca a 30 września, 

na stronie internetowej WSSE publikowane były komunikaty o jakości wody w kąpieliskach i 

miejscach wykorzystywanych do kąpieli z obszaru woj. wielkopolskiego. 

 

III.2.1. Miejsce kąpielowe na Jeziorze Średzkim 

Miejsce kąpielowe nad jeziorem posiada piaszczysto-trawiastą, dobrze utrzymaną 

plażę, otoczoną z jednej strony drzewami liściastymi. Zaplecze socjalne stanowią: bar, 

sanitariaty, natryski i przebieralnie, wypożyczalnia sprzętu wodnego, zjeżdżalnia wodna, plac 

zabaw dla dzieci, natryski na plaży oraz punkt medyczno-ratowniczy. Wodę dostarcza 

wodociąg miejski w Środzie Wielkopolskiej. 
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III.2.2. Miejsce kąpielowe w Zaniemyślu (plaża główna) 

Piaszczysto-trawiasta plaża główna w Zaniemyślu otoczona jest lasem mieszanym. 

Zaplecze socjalne na plaży stanowią: budynek z sanitariatami, natryski, przebieralnie, mini-

bar oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wodę dostarcza wodociąg publiczny w 

Zaniemyślu.  

 

III.2.3.  Miejsce kąpielowe przy Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym „Niezamyśl”   

             w Zaniemyślu 

 Piaszczysta, wąska plaża oraz teren ośrodka otoczone są lasem mieszanym, z 

przewagą drzew iglastych. Bazę rekreacyjną stanowią: zaplecze socjalne z sanitariatami, 

natryskami i przebieralniami, wypożyczalnia sprzętu wodnego, zjeżdżalnia wodna, korty 

tenisowe oraz mini-bar. Wodę dostarcza wodociąg publiczny w Zaniemyślu.  

Na terenie ośrodka wczasowego znajduje się 19 pokoi w oddzielnym budynku (z recepcją) 

oraz 27 domków cztero- i pięcioosobowych. Łączna baza noclegowa wynosi 150 miejsc.  

 

III.3.  Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz  

inne,  w których świadczonych jest łącznie więcej niż jedna z ww.  

usług 

W 2017 r. na terenie powiatu średzkiego znajdowało się 99 zakładów, świadczących 

usługi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej (2016 r. - 101), w 

tym: w Środzie Wielkopolskiej - 69, na terenach wiejskich - 30. 

Obiekty charakteryzuje duże zróżnicowanie - od niewielkich, obsługiwanych przez jedną 

osobę (większość), przez zakłady średniej wielkości, aż po salony wyposażone w najnowszy 

sprzęt. 

W roku sprawozdawczym wykonano 82 kontrole sanitarne (2016 r. - 87). 

 

Tab. 1. Nadzór nad zakładami w 2016 i 2017 r. 

 
Lp. 

 

Typy zakładów 

 

Liczba obiektów 

 

Liczba kontroli 

 

Mandaty 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1. Fryzjerskie 

 

49 52 44 44 - - 

2. Kosmetyczne 

 

28 26 23 24 - - 
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Lp. 

 

Typy zakładów 

 

Liczba obiektów 

 

Liczba kontroli 

 

Mandaty 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

3. Tatuażu 

 

1 1 0 1 - - 

4. Odnowy biologicznej 

 

9 8 6 3 - - 

5. Inne  

 

14 12 14 10 - - 

6. Razem 

 

101 99 87 82 - - 

 

W trakcie kontroli zwracano szczególną uwagę na posiadanie i stosowanie procedur 

zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Zgodnie z art. 16 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 151) osoby, prowadzące działalność w branży niemedycznej i 

podejmujące czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, 

są zobowiązane do opracowania, wdrożenia i stosowania procedur, zapewniających ochronę 

przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. 

Podczas kontroli pracownicy PIS informowali o braku metod potwierdzających 

skuteczność dezynfekcji lub sterylizacji narzędzi w aparatach kulkowych, które w dalszym 

ciągu są stosowane w zakładach kosmetycznych. Podkreślano, iż zalecaną metodą sterylizacji 

narzędzi wielokrotnego użytku jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez 

autoklawowanie). Na terenie powiatu średzkiego zaledwie 7 gabinetów wyposażonych jest w 

autoklawy. 

W trakcie kontroli w zakładach fryzjerskich szczególną uwagę zwracano na procesy 

przeprowadzania dezynfekcji sprzętu, sprawdzano procedury higieniczne, sposób 

postępowania z bielizną oraz odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, pomieszczenia 

porządkowe oraz czystość bieżącą.  

             Od kilku lat nie ma obowiązującego aktu prawnego określającego szczegółowe 

wymagania sanitarno-higieniczne, jakim powinny odpowiadać zakłady świadczące usługi 

fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej - rozporządzenie 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. Nr 31, 

poz. 273) przestało obowiązywać z dniem 2 stycznia 2012 r. 
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III.4. Obiekty komunikacji publicznej 

W 2017 r.  pod nadzorem PSSE znajdowały się dworzec PKP i 5 przystanków PKS. 

Skontrolowano 4 obiekty, stan sanitarno – techniczny nie budził zastrzeżeń. 

 

III.5. Ustępy publiczne 

Na terenie powiatu średzkiego znajdują się 2 ustępy publiczne: w Środzie Wielkopolskiej 

i w Zaniemyślu. W 2017 r. przeprowadzono 4 kontrole sanitarne, po dwie w każdym z 

obiektów. Czystość bieżąca w obu obiektach nie budziła zastrzeżeń.  

Zdaniem PPIS, z uwagi na ogólny, nieestetyczny wygląd, szalet miejski w Środzie 

Wielkopolskiej, znajdujący się w centrum miejscowości (przy targowisku), z którego 

korzystają zarówno mieszkańcy jak i osoby przyjezdne, wymaga generalnego remontu. 

Kilkakrotnie sygnalizowano to władzom miasta. 

 

III.6. Hotele, motele oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi  

         hotelarskie  

            W 2017 r. pod nadzorem PSSE znajdowało się 15 obiektów (2016 r. – 16) oferujących 

zróżnicowane usługi hotelarskie, w tym: 5 gospodarstw agroturystycznych (2016 r. – 5) oraz 

10 hoteli  (2016 r. – 10). Jedyny dotychczas istniejący motel w miejscowości Baba 5, gm. 

Krzykosy, został zlikwidowany. Na terenie powiatu średzkiego nie ma zarejestrowanych 

noclegowni. Zgodnie z harmonogramem kontroli, w 2017 r. przeprowadzono 14 kontroli 

sanitarnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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IV.  STAN  SANITARNY  PODMIOTÓW  WYKONUJĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ  LECZNICZĄ 

 

IV.1. Obiekty pod nadzorem PSSE 

W roku sprawozdawczym na terenie powiatu średzkiego pod nadzorem PSSE 

znajdowało się 97 podmiotów leczniczych, działających w ramach: 

 lecznictwa stacjonarnego - 2 obiekty, tj. NSZOZ „MEDICUS” w Środzie Wielkopolskiej 

oraz Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „ELCOR” w Jarosławcu, 

 lecznictwa ambulatoryjnego - 95 obiektów, w tym: 24 poradnie/przychodnie lekarskie, 51 

gabinetów prowadzących indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, 15 gabinetów 

opieki pielęgniarskiej lub położniczej, 4 laboratoria diagnostyczne oraz 1 zakład 

rehabilitacji leczniczej. 

 

IV.2. Kontrole sanitarne 

W 2017 r. skontrolowano 78 obiektów, w których wykonano 98 kontroli sanitarnych, 

w tym 28 kontroli kompleksowych w zakresie higieny komunalnej i epidemiologii.  

Kontrole obejmowały następujące zagadnienia: 

 stan sanitarno - techniczny placówek, 

 ocenę opracowanych procedur dotyczących zapobiegania przenoszeniu się zakażeń przy 

wykonywaniu świadczeń zdrowotnych (m. in. aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji, 

postępowania po ekspozycji na materiał biologiczny, postępowania z odpadami 

medycznymi) oraz stopnia ich wdrożenia i aktualizacji, 

 warunki przechowywania szczepionek i kontrolę wewnętrzną ciągłości „łańcucha 

chłodniczego”, w tym wdrożenie zabezpieczeń na wypadek awarii systemu zasilania 

energetycznego,  

 ocenę wykonawstwa szczepień ochronnych, 

 prawidłowość nadzoru lekarskiego nad osobami zakażonymi HCV, osobami ze styczności 

z zakażonymi HBV oraz ze styczności z chorymi na gruźlicę. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  
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V.    WARUNKI  SANITARNO-HIGIENICZNE  ŚRODOWISKA  PRACY 

 

V.1. Działalność kontrolna  

W 2017 r. pod nadzorem PSSE znajdowało się 211 zakładów pracy, w których 

pracowało 6 909 osób. W powiecie średzkim małe zakłady (zatrudniające do 9 pracowników) 

stanowiły 49%, a duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 251 pracowników) - 2,8% 

ogólnej liczby zewidencjonowanych obiektów. 

 
Tab. 1. Liczba zakładów pracy w powiecie średzkim w 2017 r. w zależności od liczby     

            zatrudnionych osób 

 
Lp. 

 

Liczba zatrudnionych pracowników 

 

 

Liczba zakładów 

1. ≤ 9 

 

104  

2. 10 – 49 

 

77  

3. 50 – 249 

 

24 

4. ≥ 250 

 

6 

 

V.1.1. Kontrole w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 

W 2017 r. przeprowadzono 109 kontroli w 90 zakładach (43% obiektów), 

zatrudniających w sumie 4 262 pracowników. 

W trakcie kontroli w szczególności sprawdzano: 

 warunki pracy i narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach 

przemysłu tworzyw sztucznych oraz w zakładach sektora gospodarki odpadami i 

ściekami, 

 przestrzeganie zasad bhp podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczaniem 

wyrobów zawierających azbest,  

 sposoby stosowania i wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin. 

Jak co roku, przedmiotem kontroli były także: przestrzeganie przez pracodawców przepisów 

określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy, stan sanitarno-

higieniczny pomieszczeń pracy oraz zaplecza socjalno-sanitarnego zakładów, wykonywanie 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, 

przeprowadzenie i opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 

wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich oraz wyposażenie pracowników w środki 

ochrony indywidualnej. 
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W ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Zagrożeń Zawodowych na lata 

2013-2020 prowadzono również działania w zakresie ograniczenia zagrożeń zawodowych                        

w przetwórstwie przemysłowym, dotyczącym obróbki drewna i metali oraz zagrożeń 

zawodowych związanych z występowaniem czynników chemicznych w środowisku pracy. 

 

V.1.2. Narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia 

W 2017 r. w 19 zakładach (na 90 skontrolowanych) stwierdzono przekroczenia 

najwyższych dopuszczalnych stężeń  (NDS) i natężeń (NDN) czynników szkodliwych dla 

zdrowia.   

Ogółem, w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, pracowało 812 

pracowników, głównie w zakładach przemysłu drzewnego, meblarskiego i metalowego. 

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej pracowników narażonych było na 

ponadnormatywny hałas (97% ogółu narażonych) oraz pyły przemysłowe (2 % ogółu 

narażonych). Często pracownicy byli narażeni na jednoczesne oddziaływanie kilku 

czynników szkodliwych.  

Ze swej strony pracodawcy podejmowali szereg działań (technicznych i organizacyjnych), 

zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników:  

 wprowadzano ekrany izolujące,  

 oddzielano najbardziej newralgiczne stanowiska od pozostałych,  

 montowano systemy mechaniczne filtrowentylacji nawiewno–wywiewnej oraz wentylacje 

miejscowe i odciągi.  

W związku z przekroczeniami normatywów, szczególną uwagę zwracano na przeprowadzanie 

regularnych  pomiarów środowiska pracy oraz zapewnienie pracownikom atestowanych i 

odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej. 

 

V.1.3. Postępowanie administracyjne 

W roku sprawozdawczym wystawiono 1 decyzję merytoryczną i 1 decyzję płatniczą. 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, które skutkowały wydaniem decyzji 

administracyjnej, dotyczyły złego stanu higieniczno–sanitarnego pomieszczeń  socjalno-

sanitarnych.  
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V.1.4. Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi w środowisku   

pracy  

W 2017 r. na terenie powiatu średzkiego znajdowało się 35 zakładów, w których 

pracownicy mieli kontakt w środowisku pracy z substancjami chemicznymi, ich 

mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym.     

Wykonano 15 kontroli w 15 obiektach, podczas których stwierdzono, że w kontakcie 

czynnikiem rakotwórczym lub mutagennym pracowało 109 osób, w tym 57 kobiet i 52 

mężczyzn. Byli to głównie pracownicy zakładów przemysłu drzewnego (kontakt z pyłem 

drewna buk i dąb) oraz pracownicy zatrudnieni na stacjach paliw i stacjach diagnostycznych.  

Najczęstsze uchybienia dotyczyły braku rejestrów: prac w kontakcie z czynnikami 

rakotwórczymi i mutagennymi oraz pracowników zatrudnionych przy tych pracach.  

 

V.1.5. Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi 

Do najbardziej narażonych zawodowo na działanie szkodliwych czynników 

biologicznych należą osoby zatrudnione w ubojniach, laboratoriach diagnostycznych, 

rolnictwie, zakładach gospodarki odpadami, oczyszczalniach i przepompowniach ścieków.  

W 2017 r. pod nadzorem PSSE znajdowało się 77 zakładów, w których występują 

czynniki biologiczne. Przeprowadzono 23 kontrole w 23 obiektach, przede wszystkim              

w zakładach produkujących artykuły spożywcze, ubojniach oraz zakładach zajmujących się 

obróbką drewna i usuwaniem odpadów stałych. Ustalono, że kontakt z czynnikiem 

biologicznym miało 412 pracowników. Podczas kontroli nie odnotowano większych 

nieprawidłowości. Stwierdzono natomiast, że pracodawcy podejmują szereg działań 

profilaktycznych, chroniących pracowników przed narażeniem na działanie czynników 

biologicznych, zapewniając im środki ochrony indywidualnej, środki do odkażania skóry, 

opracowując i wdrażając instrukcje postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym, a 

także proponując pracownikom profilaktyczne szczepienia ochronne przeciw wzw typu B i 

tężcowi. 
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V.1.6. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami 

W 2017 r. na terenie powiatu średzkiego znajdowało się 191 zakładów stosujących 

substancje chemiczne (w postaci własnej lub jako składniki mieszanin) oraz 

wprowadzających mieszaniny chemiczne do obrotu.  

Przeprowadzono 93 kontrole. W czasie kontroli sprawdzano przestrzeganie przepisów: 

 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 

2018, poz. 143) oraz rozporządzeń wykonawczych, 

 rozporządzeń Parlamentu Europejskiego (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz (WE) nr 

1272/2008 (CLP). 

W szczególności kontrolowano: 

 przestrzeganie przez pracodawców obowiązku posiadania spisu stosowanych oraz 

produkowanych substancji i mieszanin chemicznych,  

 wprowadzanie do obrotu prawidłowo oznakowanych produktów oraz posiadanie 

aktualnych kart charakterystyki produktów, 

 stosowanie produktów biobójczych i wprowadzanie ich do obrotu przez zakłady (głównie 

pod kątem zakazu stosowania substancji czynnych, które nie mogą wchodzić w ich skład), 

 stosowanie i wprowadzanie do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3.  

W obiektach wprowadzających do obrotu produkty biobójcze wykonano 4 kontrole, 

stosujących je w działalności zawodowej - 11 kontroli, stosujących prekursory narkotyków - 

9 kontroli. Nie stwierdzono większych nieprawidłowości w tym zakresie. 

 

V.2. Choroby zawodowe 

W 2017 r. wydano 1 decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (2016 r. - 2) oraz 

jedną decyzję o braku podstaw do jej uznania (2016 r. - 4). Stwierdzona choroba zawodowa 

dotyczyła pylicy krzemowej płuc. 

W ramach oceny narażenia zawodowego i postępowania administracyjnego w związku            

z podejrzeniem choroby zawodowej, przeprowadzono 4 postępowania wyjaśniające                  

i  wystawiono 1 kartę stwierdzenia choroby zawodowej.  

 

V.3. Nadzór nad środkami zastępczymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zmianami) wprowadza zakaz wytwarzania                          
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i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych (tzw. 

„dopalaczy”).  W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy, PIS prowadzi monitoring 

wprowadzania na rynek oraz sprzedaży środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych. 

W 2017 r. na terenie powiatu średzkiego nie odnotowano przypadków wytwarzania             

i wprowadzania do obrotu środków zastępczych, jak również przypadków zatruć środkami 

zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi.  

Kontynuowano działania profilaktyczne dotyczące środków zastępczych. W ramach 

programu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”, zorganizowano 2 spotkania informacyjno-

edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  

W trakcie spotkań młodzież obejrzała film poświęcony skutkom zażywania „dopalaczy” oraz 

innych środków psychoaktywnych. Przedstawiono aktualną wiedzę na temat zagrożeń 

zdrowotnych, wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, 

w tym informację o statusie prawnym środków zastępczych. 
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VI.  WARUNKI  SANITARNE  W  SZKOŁACH  I  INNYCH     

        PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 

 

VI.1. Informacje ogólne 

W 2017 r. na terenie powiatu średzkiego nadzorem sanitarnym objęto 72 stałe 

placówki nauczania i wychowania, w tym: 6 żłobków, 33 przedszkola, 18 szkół 

podstawowych, gimnazjum, 9 zespołów szkół, szkołę policealną, szkołę wyższą, pozaszkolną 

placówkę specjalistyczną, świetlicę terapeutyczną oraz schronisko młodzieżowe. 

W związku z wprowadzoną w 2017 r. reformą oświatową, na terenie powiatu średzkiego 3 

gimnazja zostały zlikwidowane i weszły w skład istniejących szkół podstawowych, natomiast 

1 gimnazjum i 1 zespół szkół przekształcono w szkoły podstawowe. Jedno gimnazjum nadal 

funkcjonuje i będzie istnieć do czasu ukończenia szkoły przez uczniów klasy drugiej i 

trzeciej.  

W roku sprawozdawczym skontrolowano 72 obiekty stałe oraz 29 turnusów w trakcie 

trwania wypoczynku letniego i zimowego.  

Przeprowadzono 90 kontroli stałych placówek nauczania i wychowania, oceniając ich stan 

sanitarny pod względem posiadanej infrastruktury, bieżącej czystości i porządku, warunków 

utrzymania higieny osobistej uczniów, dostępności do profilaktycznej opieki medycznej, 

przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin, organizacji dożywiania. Dokonano 

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

stanowiska pracy ucznia, higiena pracy umysłowej, możliwość pozostawienia części 

podręczników i przyborów szkolnych).  

Na wniosek strony przeprowadzono 4 kontrole zakończone wydaniem przez PPIS opinii 

sanitarnej.  

 

VI.2. Stan techniczny budynków 

Od kilku lat na terenie powiatu średzkiego stwierdza się poprawę stanu technicznego 

obiektów, w których prowadzona jest działalność dydaktyczno–wychowawcza. Częściowe 

remonty przeprowadzane są na bieżąco.  

W 2017 r. generalnie nie odnotowano budynków wymagających kapitalnego remontu. 

Wyjątek stanowiły 2 szkoły: Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej oraz Zespół Szkół w 

Chociczy, gm. Nowe Miasto n. Wartą, w  których w trakcie sierpniowej nawałnicy nastąpiły 

znaczne zniszczenia dachu oraz zalanie części pomieszczeń. Większość zniszczeń 
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naprawiono. 

 

VI.3. Warunki do utrzymania higieny osobistej w placówkach 

Podobnie jak w roku poprzednim, w 2017 r. wszystkie placówki na terenie powiatu 

średzkiego zapewniły właściwe warunki utrzymania higieny osobistej, w tym dostęp do 

bieżącej zimnej i ciepłej wody. Stwierdzono prawidłowy stan techniczny sanitariatów.  

 

VI.4. Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 

W 2017 r. skontrolowano 30 szkół pod kątem prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego. W 5 szkołach stwierdzono brak infrastruktury do prowadzenia zajęć. W sumie 10 

szkół prowadziło zajęcia wychowania fizycznego poza placówką.   

Istotny problem stanowią nadal niewykorzystane w pełni natryskownie szkolne (14 szkół 

posiada natryskownie, które są wykorzystywane tylko po dodatkowych zajęciach 

sportowych).       

 

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

W 2017 r. podczas kontroli we wszystkich stałych placówkach oświatowo-

wychowawczych oceniono wizualnie dostosowanie mebli do wzrostu uczniów w szkołach i 

dzieci w przedszkolach, zwracając uwagę na stan techniczny mebli, oznakowanie i 

zestawienie. Dodatkowej ocenie (z pomiarem) poddano 20 stanowisk w 1 szkole 

podstawowej oraz 25 w 1 zespole szkół, w sumie stwierdzono 22 niedostosowane stanowiska. 

Podczas bieżącej kontroli szkół dokonywano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych, 

zwracając uwagę na potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach 

tygodnia. Na 303 skontrolowane, nieprawidłowości stwierdzono w 51 oddziałach w 9 

szkołach. Sprawdzano także możliwość pozostawienia przez uczniów w szkołach części 

podręczników i przyborów szkolnych. We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach 

zapewniono miejsca indywidualne (półki, szuflady, szafki) oraz miejsca na wspólnych 

półkach. Uczniowie starszych klas w niewielkim stopniu korzystali z tej możliwości, 

uczniowie klas nauczania początkowego pozostawiali część przyborów i podręczników. 

W sezonie grzewczym skontrolowano temperaturę w pomieszczeniach pobytu dzieci i 

młodzieży. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.    

  W 2017 r. podczas kontroli wszystkich szkół i przedszkoli przeprowadzono 

dodatkowo ocenę natężenia oświetlenia.  Stwierdzono, że 4 szkoły podstawowe, 3 zespoły 
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szkół oraz 11 przedszkoli posiadało dokumentację dotyczącą pomiarów natężenia oświetlenia. 

W 2 szkołach podstawowych natężenie oświetlenia nie spełniało obowiązującej normy, w 

związku z czym dostosowano je do wymogów. 

 

VI.6. Posiadanie przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze 

         certyfikowanych mebli i sprzętu sportowego 

W 2017 r. skontrolowano 63 placówki pod kątem posiadania mebli certyfikowanych 

oraz 51 obiektów po kątem dysponowania certyfikowanym sprzętem sportowym.  

 

Tab. 1. Ocena posiadania przez placówki oświatowe certyfikowanych mebli  

 

Lp.  

 

 

Rodzaj placówek 

 

100% 

 

> 50% 

 

< 50% 

 

0% 

1. 

 

Przedszkola 32 - - 1 

2. 

 

Szkoły podstawowe 15 3 - - 

3. 

 

Gimnazja  2 - - - 

4. 

 

Zespoły szkół 9 - - - 

5 Szkoła policealna 

 

1 - - - 

 

Tab. 2. Ocena posiadania przez placówki oświatowe certyfikowanego sprzętu sportowego 

 

Lp.  

 

 

Rodzaj placówek 

 

100% 

 

> 50% 

 

< 50% 

 

0% 

1. 

 

Przedszkola 28 - 2 - 

2. 

 

Szkoły podstawowe 14 - 2 - 

3. 

 

Gimnazja  1 - 1 - 

4. 

 

Zespoły szkół 7 - 2 - 

 

VI.7. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami 

W 2017  r. na 31 skontrolowane obiekty, 3 szkoły posiadały substancje chemiczne i 

ich mieszaniny. W trakcie kontroli sprawdzono: sposób ich przechowywania i właściwe  

oznakowanie, posiadanie przez szkoły kart charakterystyki i aktualnego wykazu substancji 

chemicznych i ich mieszanin, wyposażenie w środki ochrony osobistej i środki do udzielania 
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pierwszej pomocy. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień w tym 

zakresie. 

 

VI.8. Dożywianie dzieci i młodzieży 

Na 31 szkół w powiecie średzkim, w 2017 r. ciepły posiłek zapewniło 17 szkół 

podstawowych, 2 gimnazja oraz 5 zespołów szkół. Z tej formy dożywiania skorzystało 1 382 

uczniów, w tym 429 uczniów z posiłków dofinansowanych. 

 

VI.9. Wypoczynek dzieci i młodzieży 

W roku sprawozdawczym skontrolowano 29 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży 

(53,7%), w tym 4 obiekty w czasie wypoczynku zimowego oraz 25 turnusów latem. 

Wypoczynek zimowy zorganizowano w 2 obiektach całorocznych usług hotelarskich oraz w 2 

w miejscu zamieszkania (półkolonie).  

Podczas letniego wypoczynku zorganizowano 28 turnusów w obiektach całorocznych usług 

hotelarskich oraz 4 turnusy w obiektach sezonowych,  a także 1 obóz pod namiotami oraz 16 

półkolonii w miejscu zamieszkania.  

Ogółem, podczas ferii zimowych wypoczywało 68 uczestników, natomiast w czasie wakacji 

letnich – 1 226 uczestników. Kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości. 

 

VI.10. Postępowanie administracyjne 

W 2017 r. nie wydano decyzji administracyjnych. 
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VII.   STAN  SANITARNY  OBIEKTÓW  ŻYWNOŚCI,   

ŻYWIENIA  I  PRZEDMIOTÓW  UŻYTKU 

 

VII.1. Nadzór nad obiektami 

Głównym zadaniem PIS w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, 

żywienia oraz nad materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością jest sprawdzenie, 

czy przedsiębiorcy sektora spożywczego, odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywności, 

spełniają wymagania obowiązujących przepisów, których celem jest ochrona i zapewnienie 

zdrowia i życia człowieka.  

W 2017 r. w ewidencji PSSE znajdowały się 1 074 obiekty żywieniowo-żywnościowe, 

w tym 19 obiektów obrotu i produkcji materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością oraz 8 obiektów obrotu kosmetykami. Największą grupę, podobnie jak w latach 

poprzednich, stanowiły obiekty obrotu żywnością – 612 (57 % obiektów).  

W 395 obiektach (37 % obiektów) przeprowadzono 478 kontroli i rekontroli 

sanitarnych, w tym 7 kontroli interwencyjnych i 5 kontroli w ramach nadzoru nad 

kosmetykami. 

W trakcie kontroli najczęściej stwierdzano: brak czystości i porządku w pomieszczeniach 

zakładu oraz w jego otoczeniu, obecność środków spożywczych po upływie terminu 

przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości, brak segregacji i prawidłowych 

warunków do przechowywania  środków spożywczych, surowca i gotowego wyrobu,  brak do 

wglądu aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

W toku postępowania administracyjnego, w 2017 r. wydano 226 decyzji 

administracyjnych,  w  tym: 7  decyzji represyjnych, 2  decyzje umarzające postępowanie, 

121 decyzji zatwierdzających zakład, 67 decyzji wykreślających zakład z rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli  żywności oraz 29 decyzji  płatniczych za negatywne 

kontrole.  

W 2017 r. PPIS wydał 1 decyzję administracyjną nakazującą bezzwłoczne przerwanie 

działalności całego zakładu. WPWIS uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał ją PPIS do 

ponownego rozpatrzenia. Przeprowadzono ponowną kontrolę sanitarną obiektu, w wyniku 

której wydano decyzję o wstrzymaniu działalności zakładu do czasu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

W roku sprawozdawczym wystawiono 151 zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów PIS. 
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Dodatkowe informacje liczbowe dotyczące nadzoru nad obiektami zawiera poniższa tabela: 

Tab. 1. Nadzór nad obiektami w 2017 r.     
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Obiekty ogółem 

w tym: 

1 074 121 400 195 483 7 77 9 3 200,00 141 0 

I.   Obiekty produkcji    

      żywności ogółem 

      w tym: 

51 17 49 31 58 2 2 2 600,00 21 0 

Automaty do lodów 17 9 16 6 18 0 2 0 0,00 0 0 

Piekarnie 15 1 15 13 18 1 0 2 600,00 20 0 

Ciastkarnie 4 1 3 2 3 0 0 0 0,00 0 0 

Przetwórnie owocowo-warzywne 

 i grzybowe 

1 0 1 1 3 1 0 0 0,00 0 0 

Browary i słodownie 1 1 1 0 1 0 0 0 0,00 0 0 

Zakłady przemysłu zbożowo- 

- młynarskiego 

2 0 2 2 2 0 0 0 0,00 0 0 

Wytwórnie wyrobów cukierniczych 2 1 2 2 3 0 0 0 0,00 0 0 

Wytwórnie koncentratów 

spożywczych 

1 0 1 1 2 0 0 0 0,00 0 0 

Wytwórnie suplementów diety 1 1 1 1 1 0 0 0 0,00 0 0 

Cukrownie 1 0 1 1 1 0 0 0 0,00 1 0 

Inne wytwórnie żywności 6 3 6 2 6 

 

0 0 0 0,00 0 0 

II.  Obiekty obrotu  

      żywnością ogółem 

      w tym: 

816 76 215 108 278 4 51 5 1 900,00 112 0 

Sklepy spożywcze ogółem 

w tym: 

supermarkety, hipermarkety 

200 

 

27 152 101 207 3 32 3 1.400,00 99 0 

16 

 

3 16 12 21 0 1 0 00,00 54 0 

K
o

sk
i 

  

ogółem 

w tym: 

kioski na targowiskach 

sprzedające mięso 

kioski na targowiskach 

sprzedające inne środki spoż. 

4 
 

0 4 3 4 0 0 0 0,00 0 0 

2 

 

0 2 2 1 0 0 0 0,00 0 0 

1 

 
0 1 1 1 0 0 0 0,00 0 0 

Magazyny ogółem 

w tym:  

hurtownie suplementów diety 

13 

 

2 5 3 6 1 1 1 500,00 5 0 

1 

 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 

Obiekty ruchome  

i tymczasowe 

49 7 10 1 16 0 4 0 0,00 0 0 

Środki transportu 204 36 36 0 37 0 4 1 0,00 0 0 

Inne obiekty obrotu żywnością 

 

346 1 8 0 8 0 10 0 0,00 8 0 
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III. Obiekty żywienia   

       zbiorowego ogółem 

       w tym: 

188 31 123 56 134 1 31 3    700,00 0 0 

Zakłady żywienia zbiorowego 

otwarte ogółem 

w tym: zakłady małej gastronomii 

109 

 

17 75 41 82 1 20 6 1 300,00 0 0 

54 11 30 19 34 0 10 0 0,00 0 0 

Z
ak

ła
d

y
 ż

y
w

ie
n

ia
 z

b
io

ro
w

eg
o
 z

am
k

n
ię

te
 

bufety przy zakładach  pracy 

 
3 1 1 0 1 0 2 0 0,00 0 0 

stołówki w domach 

wczasowych 
1 0 1 0 1 0 0 0 0,00 0 0 

bloki żywienia w szpitalach 

ogółem 

w tym: żywienie w systemie 

cateringowym 

1 
 

0 1 0 1 0 0 0 0,00 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 0 0,00 0 0 

bloki żywienia w domach 

opieki społecznej ogółem 

w tym: żywienie w systemie 

cateringowym 

3 

 

0 2 1 2 0 0 0 0,00 0 0 

2 0 1 0 2 0 1 0 0,00 0 0 

stołówki w żłobkach i domach 

małego dziecka 

6 2 5 0 5 0 2 0 0,00 0 0 

stołówki szkolne ogółem 

 

w tym: żywienie w systemie 

cateringowym 

23 

 

0 12 4 13 0 1 0 0,00 0 0 

9 0 3 0 3 0 1 0 0,00 0 0 

stołówki w przedszkolach 

ogółem 

w tym: żywienie w systemie 

cateringowym 

35 

 

10 22 6 23 0 2 0 0,00 0 0 

26 10 17 0 18 0 2 0 0,00 0 0 

zakłady usług cateringowych 

 

2 0 2 2 4 0 4 3 700,00 0 0 

inne zakłady żywienia 

 

5 1 2 1 2 0 0 0 0,00 0 0 

IV. Wytwórnie i miejsca obrotu     

       materiałów i wyrobów   

       przeznaczonych do kontaktu 

       z żywnością 

 

14 0 8 0 8 0 0 0 0,00 5 0 

 V.  Nadzór nad obrotem   

       kosmetykami 

 

8 0 5 0 5 0 0 0 0,00 3 0 

 

W 2017 r. stan sanitarny zakładów produkcji i obrotu żywnością utrzymywał się na 

podobnym poziomie, jak w latach poprzednich. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 

przeprowadzono 195 ocen obiektów (49 % liczby obiektów skontrolowanych). Jeden obiekt 

otrzymał ocenę „niezgodny z wymaganiami”. 
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Stwierdzono, że w nadzorowanych zakładach produkcyjnych, obiektach obrotu żywnością 

oraz w zakładach żywienia zbiorowego prowadzona jest sukcesywna modernizacja i 

doposażenie w niezbędny sprzęt. Zakłady wdrożyły bądź sukcesywnie wdrażają zasady GHP, 

GMP oraz system HACCP. Ocenia się, że świadomość przedsiębiorców sukcesywnie wzrasta 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej lub wprowadzanej do obrotu 

żywności. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano prowadzenie rejestru dostawców 

bezpośrednich podlegających rejestracji urzędowej kontroli organów PIS. Na dzień 

31.12.2017 r.  zarejestrowano 299 dostawców bezpośrednich.  

 W okresie sezonu grzybowego przeprowadzono 4 kontrole na targowisku w Środzie 

Wielkopolskiej, dotyczących wprowadzania do obrotu grzybów świeżych. Nieprawidłowości 

nie stwierdzono. Ponadto udzielono 26 porad grzybowych osobom indywidualnym. 

 

VII.2. Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych 

Zgodnie z rocznym planem poboru prób, w 2017 r. pobrano 138 prób środków 

spożywczych (90 do badań mikrobiologicznych oraz 48 do badań chemicznych). Wszystkie 

próby pobrano w ramach kontroli urzędowej i monitoringu. Ponadplanowo pobrano 9 prób 

środków spożywczych oraz 3 próby kosmetyków. Pobrane próby żywnościowe nie były 

kwestionowane. 

 

VII.3. Nadzór nad oznakowaniem GMO środków spożywczych 

W ramach urzędowej kontroli żywności prowadzono również nadzór nad 

znakowaniem środków spożywczych w zakresie GMO. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

VII.4. Nadzór nad środkami spożywczymi zgłoszonymi w systemie RASFF 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2017 r. prowadzono nadzór nad środkami 

spożywczymi zgłoszonymi w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych 

Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF).  

Postępowanie dotyczyło 7 zgłoszonych powiadomień: alarmowych (5) i informacyjnych (2). 

Zgodnie z wytycznymi WPWIS przeprowadzono stosowne postępowania wyjaśniające. 
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VII.5. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu suplementów diety i środków  

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz nad środkami 

spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi 

W 2017 r. w ramach nadzoru sprawdzano w obrocie prawidłowość oznakowania 

środków spożywczych, systematycznie śledzono sprzedaż suplementów diety oraz ich 

reklamy w internecie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie reklamy i oznakowania 

tych środków. Z przeprowadzonych kontroli sporządzano comiesięczne sprawozdania. 

Ogółem oceniono 92 środki spożywcze, które nie podlegały kwestionowaniu. Pobrano 8 prób 

suplementów diety do badań laboratoryjnych. Próby nie podlegały kwestionowaniu. 

 

VII.6. Nadzór nad jakością zdrowotną przedmiotów użytku 

  W roku sprawozdawczym nadzorem objęto 5 wytwórni przedmiotów użytku oraz 14 

miejsc obrotu przedmiotami użytku. Przeprowadzono 8 kontroli. W ramach urzędowej 

kontroli żywności pobrano do badań 5 prób wyrobów i materiałów do kontaktu z żywnością. 

Próby nie podlegały kwestionowaniu. 

 

VII.7. Wytwórnie kosmetyków 

        Od kilku lat na terenie powiatu średzkiego nie ma wytwórni kosmetyków. W ramach 

bieżącego nadzoru nad kosmetykami, w 2017 r. przeprowadzono 5 kontroli, w trakcie których 

sprawdzono, czy w obrocie nie znajdują się kosmetyki, zgłoszone w systemie RAPEX 

(Wspólnotowy System Szybkiej Informacji działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii 

Europejskiej, w celu szybkiej wymiany informacji dot. produktów nieżywnościowych między 

Komisją Europejską, a państwami członkowskimi UE).  

 

VII.8. Ocena sposobu żywienia 

W 2017 r. pod nadzorem PSSE znajdowało się 58 placówek oświatowo-zdrowotnych 

(23 szkoły i 35 przedszkoli), prowadzących działalność w zakresie żywienia dzieci i 

młodzieży w formie stołówek, oraz 1 szkoła ze sklepikiem. 

Skontrolowano 13 stołówek szkolnych i 22 stołówki przedszkolne. Oceniono teoretycznie 23 

jadłospisy w 23 obiektach. W jadłospisach stwierdzono dostateczną ilość białka zwierzęcego, 

ryb, sera, jaj, mleka i napojów mlecznych. Posiłki były urozmaicone pod względem doboru 

produktów oraz udziału warzyw, owoców i razowego chleba, a także kolorystyki. Wszystkie 

jadłospisy otrzymały ocenę prawidłową. 
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VIII. ZAPOBIEGAWCZY  NADZÓR  SANITARNY 

 

VIII.1. Zadania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 

 W 2017 r. w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na terenie powiatu 

średzkiego realizowano zadania, mające na celu zapewnienie właściwych warunków 

higienicznych i zdrowotnych: 

 w przedsięwzięciach na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opiniowania 

dokumentów strategicznych,  

 podczas oceny oddziaływania przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, 

 uczestnicząc w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych. 

Zajmowano się zagadnieniami związanymi z warunkami higieny środowiska, pracy, 

procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi 

żywności, żywienia i przedmiotów użytku, warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie 

powinny spełniać pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.  

Zwracano uwagę na ochronę środowiska, w tym szczególnie zdrowia ludzi w zakresie: 

 ochrony przed ponadnormatywnym hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym 

oraz zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego,  

 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

 zagadnień związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.  

W 2017 r. do PPIS nie wpłynęły żadne wnioski, dotyczące uzgadniania warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu oraz wydania opinii sanitarnych dla inwestycji wspomaganych 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z 

funduszy Unii Europejskiej (art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej   

Inspekcji Sanitarnej -  Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zmianami).  

     

VIII.2. Dane liczbowe dotyczące działalności w ramach zapobiegawczego    

nadzoru sanitarnego 

 

 W 2017 r. w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wpłynęło 298 pism i 

wniosków. PPIS zajął stanowisko 224 razy. Wydano 5 opinii sanitarnych do decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, oraz 27 opinii co do 

potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Uzgodniono 

25 projektów technologicznych i wykonano 46 odbiorów obiektów.  
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W ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko sformułowano wnioski do 12 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz wydano 10 opinii sanitarnych dotyczących 

uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko w ramach  strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, a 

także uzgodniono i/lub zaopiniowano 6 projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gmin i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin.  

 

Tab. 1.  Liczba zajętych stanowisk oraz przeprowadzonych kontroli w ramach zapobiegawczego    

nadzoru sanitarnego w latach 2013-2017 

Lp. Stanowiska i kontrole 

 

Rok 2013  Rok 2014  Rok 2015  Rok 2016  Rok 2017 

1. Wnioski do projektów w ramach 

strategicznych ocen oddziaływania na 

środowisko 

15 11 5 9 12 

2. Opinie sanitarne dotyczące 

uzgodnienia zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji w prognozie 

oddziaływania na środowisko 

14 12 4 9 11 

3. Opinie i postanowienia  dotyczące 

projektów w ramach  strategicznych 

ocen oddziaływania na środowisko 

2 6 2 8 6 

4. Opinie sanitarne co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko 

24 32 28 24 27 

5. Opinie sanitarne przed wydaniem 

decyzji środowiskowej 

7 10 10 6 5 

6. Opinie sanitarne dotyczące  projektów 

technologicznych 

 

25 14 17 19 25 

7. Decyzje dotyczące podmiotów 

leczniczych 

 

4 1 1 1 0 

8. Decyzje płatnicze 

 

83 54 65 57 73 

9. Liczba kontroli 

 

55 43 52 47 46 

10. Pozostałe  

 

55 40 59 63 19 

Razem 

 

243 284 223 243 224 
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VIII.3.  Działalność opiniodawcza w zakresie strategicznej oceny  

             oddziaływania na środowisko 

 

VIII.3.1. Zgłaszanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania  

przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

    W 2017 r. do PPIS wpłynęło 12 zawiadomień o zamiarze przystąpienia do 

sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.  

W odpowiedzi wysłano 12 pism z wnioskami do tych projektów, w tym 2 dotyczące jednego 

projektu.  

 

VIII.3.2. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych  

                w prognozie oddziaływania na środowisko 

Rozpatrzono 11 wniosków dotyczących uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.  

Wydano łącznie 11 (w tym 2 dotyczące jednego projektu) opinii sanitarnych o potrzebie 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w których określono 

zakres informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. 

 

VIII.3.3. Opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania            

przestrzennego 

     Rozpatrzono 7 wniosków o zaopiniowanie lub o zaopiniowanie i uzgodnienie (3 

wnioski) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz prognoz ich 

oddziaływania  na środowisko – w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.  

Organy prowadzące postępowania występowały o opinie zarówno do PPIS  jak i do WPWIS. 

Wydano 2 postanowienia dotyczące zaopiniowania i uzgodnienia projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz zaopiniowano 4 projekty miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego gmin i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin wraz z  prognozami oddziaływania na środowisko. 

Jeden wniosek, dotyczący zaopiniowania i uzgodnienia projektu uchwały  w sprawie 

miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza 

technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice, 
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przez grunty miejscowości Januszewo, gm.  Środa Wielkopolska, PPIS przesłał do WPWIS, 

zgodnie z właściwością. 

 

VIII.4. Działalność opiniodawcza w zakresie ocen oddziaływania 

przedsięwzięć na środowisko 

 

VIII.4.1. Wydawanie opinii sanitarnych co do potrzeby przeprowadzenia oceny        

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 

stwierdzenia  takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

na środowisko dla przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko 

    Rozpatrzono 33 wnioski o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - 

co do zakresu raportu o oddziaływaniu na  środowisko dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

  Wydano 3 opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 

określono zakres raportu dla tych przedsięwzięć. Dla 24 przedsięwzięć wydano opinie o 

możliwości odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Opinie te dotyczyły m. in. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy i 

przebudowy dróg gminnych, instalacji do przetwarzania odpadów, eksploatacji kruszywa, 

budowy mieszkaniowej oraz rozbudowy istniejących zakładów pracy. 

 W 5 przypadkach PPIS odstąpił od zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co 

do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ inwestorzy 

wystąpili z wnioskami o wydanie decyzji środowiskowych, w związku z koniecznością 

uzyskania przez nich pozwoleń wodno-prawnych na wykonanie urządzeń wodnych i pobór 

wód podziemnych, do opiniowania których w zakresie sanitarnym nie ma delegacji prawnych. 

 Wniosek, dotyczący wydania opinii sanitarnej co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - 

co do zakresu raportu o oddziaływaniu na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na 

rozbudowie dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i 3742P Klęka-Żerków na 

odcinku Szypłów – granica powiatu, został przekazany – zgodnie z właściwością - do 

WPWIS. 
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VIII.4.2. Wydawanie opinii sanitarnych przed wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

    W 2017 r. PPIS rozpatrzył 5 wniosków o opinię przed wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wydał 5 opinii 

sanitarnych.  Poza ww. opiniami, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy 

indyków w m. Kruczyn, gm. Nowe Miasto n. Wartą, na działce o nr ewid. 9, na wniosek 

strony postępowania, opracowano wyjaśnienia do wydanej wcześniej opinii sanitarnej. 

 

VIII.5.  Uzgadnianie projektów technologicznych 

  Na wnioski inwestorów lub projektantów, w 2017 r. uzgodniono w formie opinii 

sanitarnej 25 projektów technologicznych i budowlanych różnych inwestycji, realizowanych 

na terenie powiatu średzkiego.  

Wśród uzgadnianych projektów przeważały projekty  technologiczne obiektów obrotu i 

produkcji żywności, głównie zakładów małej gastronomii oraz sklepów spożywczych, były 

także projekty salonów fryzjersko-kosmetycznych i odnowy biologicznej oraz obiektów 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

VIII.6.  Kontrole sanitarne 

  W 2017 r. w zakresie  zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wykonano łącznie 46 

kontroli obiektów. Odebrano 16 obiektów, dla których nałożono obowiązek uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie.  Skontrolowano także 30 innych obiektów, dla których 

wymagane było stwierdzenie spełnienia określonych wymagań higienicznych i zdrowotnych.  

 

VIII.6.1. Kontrole sanitarne obiektów, dla których nałożono obowiązek  

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, lub których projekty wymagały 

uzgodnień w zakresie sanitarno-higienicznym 

 

    Wśród odbieranych inwestycji, dla których nałożono obowiązek uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, w 2017 r. znalazły się inwestycje polegające na rozbudowie 

istniejących zakładów produkcyjnych, budowie, rozbudowie i przebudowie budynków szkół i 

przedszkoli oraz budowie obiektów usługowych (głównie sklepów spożywczych).  
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VIII.6.2. Kontrole sanitarne obiektów, dla których wymagane jest spełnienie  

     określonych wymogów sanitarno-higienicznych 

    Spośród skontrolowanych pozostałych 30 obiektów, największą grupę stanowiły 

obiekty zajmujące się obrotem i produkcją artykułów spożywczych lub obiekty związane z 

żywieniem zbiorowym (16), dla których - na podstawie opinii z odbiorów - wydane zostały 

decyzje zatwierdzające zakład.   

Następne, pod względem liczebności, skontrolowane grupy inwestycji stanowiły  

adaptacje lokali na gabinety fryzjersko-kosmetyczne (6) i placówki opiekuńczo-

wychowawcze (6). 

Dwie pozostałe kontrole dotyczyły: punktu aptecznego w m. Boguszyn, gm. Nowe Miasto n. 

Wartą oraz gabinetów (lekarskiego i kosmetycznego) w Środzie Wielkopolskiej. 
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IX.  DZIAŁALNOŚĆ  W  ZAKRESIE  OŚWIATY  ZDROWOTNEJ 

I  PROMOCJI  ZDROWIA 

 

        W 2017 r. w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, adresowanej do 

mieszkańców powiatu średzkiego, znajdowały się następujące zagadnienia: 

 profilaktyka nowotworowa, 

 profilaktyka tytoniowa, 

 profilaktyka w zakresie HIV/AIDS, 

 profilaktyka chorób, 

 opieka nad matką i dzieckiem, 

 racjonalne odżywianie, 

 propagowanie szczepień ochronnych, 

 promowanie zdrowego stylu życia. 

Zasięg programów edukacyjnych realizowanych przez PSSE na terenie powiatu średzkiego, 

miał charakter: 

 ogólnopolski (inicjatywa Ministerstwa Zdrowia i GIS), 

 wojewódzki (inicjatywa WPWIS), 

 powiatowy (inicjatywa PPIS oraz innych instytucji). 

W działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia bardzo ważną rolę 

odgrywają media. PSSE współpracuje z Głosem Powiatu Średzkiego oraz Gazetą Średzką, 

które publikują relacje z różnych wydarzeń, realizowanych lub inicjowanych przez PIS, a 

także artykuły o charakterze oświatowo-zdrowotnym.  

Działania podejmowane przez PIS w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia są również 

publikowane na stronach internetowych PSSE oraz jej partnerów programowych. 

 

IX.1. Profilaktyka zakażeń HIV i zachorowań na AIDS  

W 2017 r. PSSE po raz kolejny uczestniczyła w realizacji  Krajowego Programu 

Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV poprzez: 

 organizację akcji „Bezpieczne Walentynki 2017” w 10 szkołach gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, w której uczestniczyło 1 627 uczniów, 

 organizację projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV” w postaci 

sześciogodzinnych warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym 

uczestniczyło 13 uczniów z 3 szkół, 
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 promocję wojewódzkiego konkursu „Nie daj szansy AIDS” na film pod tytułem „Krótki 

film o HIV” – informację wraz z regulaminem przekazano do 4 szkół 

ponadgimnazjalnych (po raz pierwszy w historii, do konkursu na etapie powiatowym  nie 

zgłoszono żadnej pracy), 

 organizację XI Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS, którą zorganizowano we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej - w finale olimpiady 

uczestniczyło 9 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych, podsumowanie odbyło się w dniu 

19 grudnia 2017 r. w siedzibie PSSE (nagrody dla laureatów i  uczestników konkursu 

ufundowali Starosta Średzki oraz PPIS), 

 organizację obchodów „Światowego Dnia AIDS”, w których wzięło udział 1 050 osób z 6 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

                                    

  Rys. 1. Laureat XI Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS z organizatorami 

 

 

IX.2. Promowanie zdrowego stylu życia 

 

IX.2.1. Poprawa sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności – program  

            edukacyjny pt. „Trzymaj Formę!”  

Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego 

stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór 

jednostki. Program jest realizowany w ramach Krajowego Programu Zapobiegania 

Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym. 
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W roku szkolnym 2016/2017 program realizowany był w 26 placówkach oświatowych 

w grupie 926 uczniów gimnazjum oraz w grupie 932 uczniów klasy V i VI szkół 

podstawowych. W realizację programu zaangażowało się 73 rodziców.  

W ramach programu organizowano pogadanki, dyskusje i warsztaty dydaktyczne 

(wspomagane komputerowo, z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z PSSE), konkursy, 

gry i zabawy, festyny, wystawy, zawody sportowe, rajdy piesze i rowerowe.  

 

IX.2.2. Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”  

Głównym celem autorskiego programu WSSE jest kształtowanie prawidłowych 

nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci, rozpoczynających naukę w szkole, oraz ich 

rodziców i opiekunów.  

W 2017 r. programem objęto 740 dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz 947 rodziców i opiekunów 

dzieci. Program realizowano w 9 szkołach z klasami „0” oraz 23 przedszkolach. 

 

IX.2.3. Projekt PL0432 „Bądźmy zdrowi, wiemy - więc działamy”  

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych 

na nadwagę, otyłość i choroby dieto-zależne na terenie woj. wielkopolskiego, a tym samym - 

- poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w całej Polsce.  

Grupa docelowa projektu to nauczyciele i pielęgniarki środowiska szkolnego, dzieci 

sześcioletnie i ich rodzice, a także młodzież w szkołach gimnazjalnych i ich rodzice. 

W 2017 r. w powiecie średzkim projektem objęto 435 osób. W ramach jego realizacji 

zorganizowano: 

 szkolenie dla 20 uczniów w jednej szkole gimnazjalnej, 

 etap powiatowy konkursu na plakat, w którym wzięło udział 175 uczniów z 5 szkół 

gimnazjalnych (w etapie powiatowym uczestniczyło 5 osób),  

 finał konkursu na plakat pt. „Bądźmy zdrowi” w siedzibie PSSE,  

 2 festyny dla dzieci pięcio- i sześcioletnich w przedszkolach oraz szkołach 

podstawowych, w których uczestniczyło 120 osób, 

 wykład na temat zdrowego stylu życia, w którym uczestniczyło 120 uczniów klas IV - VI 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. 
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                  Rys. 2. Festyn w Przedszkolu Nr 3               Rys. 3. Uczestnicy szkolenia pt. „Bądźmy zdrowi” 
                         w Środzie Wielkopolskiej      
                                                         

  

 

IX.3. Ograniczanie zdrowotnych następstw palenia tytoniu i innych używek 

Powszechność problemu palenia tytoniu oraz negatywne skutki nikotynizmu stanowią 

istotne czynniki chorobotwórcze, z powodu których PIS podejmuje działania o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym. Działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie zdrowotnych 

następstw palenia oraz kształtowanie postaw i zachowań przeciwtytoniowych wśród uczniów 

szkół, w tym wykształcenie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji. 

 

IX.3.1. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu  

W ramach programu w roku 2017: 

 realizowano Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze 

Wokół Nas”, opracowany dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz ich rodziców -      

w roku szkolnym 2016/2017 programem objęto 17 przedszkoli i 15 szkół, w którym 

uczestniczyło 833 dzieci oraz 730 rodziców, 

 realizowano program „Nie pal przy mnie, proszę”, opracowany dla uczniów klas I - III 

szkoły podstawowej -  w roku szkolnym 2016/2017 w programie uczestniczyło 1 517 

uczniów z 23 szkół podstawowych oraz 146 rodziców z 6 szkół, 

 realizowano program „Znajdź właściwe rozwiązanie”, opracowany dla uczniów klas      

IV - VI szkół podstawowych i klas I - III gimnazjum - w roku szkolnym 2016/2017 

program realizowało 11 szkół gimnazjalnych i 20 szkół podstawowych, łącznie 

programem objęto 2 298 uczniów i 145 rodziców, 

 zorganizowano etap powiatowy oraz finał konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” - 

w etapie szkolnym wzięło udział 185 uczniów z 14 szkół podstawowych (zwycięską pracę 

z etapu powiatowego przesłano do etapu wojewódzkiego, który odbył się w Multikinie w 
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Poznaniu), uroczyste rozstrzygnięcie etapu powiatowego konkursu, w którym 

uczestniczyło 100 osób, miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie 

Wielkopolskiej (patronat nad konkursem objęli PPIS i Starosta Średzki, Starostwo 

Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ufundowało 1 nagrodę dla laureata i „słodkie 

paczki” dla pozostałych uczestników konkursu),  

 z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu” oraz „Światowego Dnia Rzucania Palenia” 

zorganizowano punkty informacyjno-edukacyjne, podczas których zachęcano do poddania 

się badaniu na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą 

smokerlyzera oraz przeprowadzano rozmowy na temat szkodliwości różnego rodzaju 

używek, a także rozdawano ulotki o tematyce tytoniowej i gadżety kampanijne, 

zainteresowanie kampanią wykazało 212 osób, z których 32 osoby poddały się badaniu na 

zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, 

 realizowano projekt „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”, w postaci 

sześciogodzinnych warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych, w których wzięło udział 

17 uczniów z 6 szkół,  

 prowadzono akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo … w  wakacje”, w ramach której 

wygłaszano pogadanki o tematyce tytoniowej oraz przekazano materiały informacyjno-

edukacyjne, akcją objęto 1 261 uczestników obozów i kolonii. 

 

IX.3.2  Projekt „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” 

Jest to autorski projekt WSSE, stanowiący część programu Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu pt. „Dopalacze niszczą życie”, realizowanego pod patronatem Wojewody 

Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest wzrost 

świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych 

na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.  

W 2017 r. pracownicy PSSE przeprowadzili 2 szkolenia dla 127 uczniów szkół 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  

 

IX.3.3. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od   

alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych 

 

Celem programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.  
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W ramach realizacji programu: 

 kontynuowano kampanię „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, w akcji przekazano 

materiały oświatowo-zdrowotne do gabinetów ginekologicznych, szkół, przedszkoli oraz 

przychodni lekarzy rodzinnych w powiecie średzkim, 

 realizowano kampanię „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”, w ramach której 17 

szkołom przekazywano informacje oraz materiały pomocnicze, 

 kontynuowano realizację programu edukacyjnego pod patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego celem jest dotarcie z przekazem 

edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i w efekcie - ograniczenie skutków 

zdrowotnych używania środków psychotropowych (alkoholu, tytoniu i narkotyków), 

program realizowało 645 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych, 

 promowano ogólnopolski konkurs dla szkół realizujących program edukacyjny pt. „ARS, 

czyli jak dbać o miłość?”, 

 zorganizowano 2 punkty informacyjno-edukacyjne - w trakcie spotkań, w których  

uczestniczyło 212 osób, przeprowadzano rozmowy, badano stężenie tlenku węgla w  

wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera, organizowano konkursy, rozdawano 

materiały oświatowo-zdrowotne i gadżety. 

 

IX.4. Profilaktyka nowotworów 

 

IX.4.1. Profilaktyka raka szyjki macicy  

Profilaktyka raka szyjki macicy ma na celu zmniejszenie występowania i umieralności 

na raka szyjki macicy. W 2017 r. adresatami projektu były osoby dorosłe oraz uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych. 

W ramach działań, związanych z profilaktyką raka szyjki macicy, przeprowadzono 

dystrybucję materiałów oświatowych oraz realizowano program „Wybierz życie – pierwszy 

krok”, w którym wzięło udział 46 uczniów z jednej szkoły. 

 

IX.4.2. Profilaktyka raka piersi 

  Profilaktyka raka piersi ma na celu zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka 

piersi, poprzez uświadomienie kobietom znaczenia wykonywania badań profilaktycznych 

piersi oraz zachęcanie ich do samobadania piersi.  
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W ramach obchodów „Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi”, do wszystkich poradni 

lekarza rodzinnego oraz urzędów gmin wysłano pismo informujące o „Dniach Drzwi 

Otwartych” organizowanych w ośrodkach onkologicznych w całej Polsce, a także 

umieszczono stosowne materiały informacyjne na stronie internetowej PSSE. 

 

IX.5. Profilaktyka chorób  

 

     IX.5.1. Przeciwdziałanie występowaniu wszawicy w szkołach 

Głównym celem działań profilaktycznych w 2017 r. było zwiększenie świadomości na 

temat sposobów zapobiegania i rozprzestrzeniania się wszawicy. Grupę docelową stanowiła 

kadra pedagogiczna szkół i przedszkoli na terenie powiatu średzkiego. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia, materiały dotyczące zapobiegania i zwalczania 

wszawicy u dzieci i młodzieży, przygotowane przez GIS, wraz ze stanowiskiem 

Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, przesłano elektronicznie do 54 

placówek oświatowych oraz 7 ośrodków medycyny szkolnej i indywidualnych praktyk 

pielęgniarskich, a także zamieszczono je na stronie internetowej PSSE.  

Jednocześnie w szkołach i przedszkolach prowadzono działania informacyjno-edukacyjne, 

którymi objęto 2 130 dzieci oraz 1 327 rodziców.  

 

IX.5.2. Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A 

W związku ze zwiększoną w 2017 r. zachorowalnością na wzw typu A, głównym 

celem profilaktyki było zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat sposobów 

zapobiegania tej chorobie.  

W tym celu ulotkę i plakat, przygotowane przez WSSE, przekazano do placówek oświatowo-

wychowawczych, poradni lekarza rodzinnego oraz zakładów gastronomicznych na terenie 

powiatu średzkiego oraz zamieszczono je na stronie internetowej PSSE. 

 

IX.5.3. Profilaktyka grypy 

 Podobnie jak w latach poprzednich,  przed okresem wzmożonych zachorowań na 

grypę i przypadki grypopodobne, przeprowadzono akcję informacyjną, polegającą na 

przekazaniu podmiotom leczniczym materiałów informacyjno-edukacyjnych. 
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IX.5.4. Profilaktyka depresji 

W 2017 r. hasłem przewodnim „Światowego Dnia Zdrowia”, ogłoszonym przez 

Światową Organizację Zdrowia, była depresja. Celem profilaktyki było poszerzenie wiedzy 

na temat tej choroby, metod jej zapobiegania oraz możliwości leczenia, a także zmniejszenie 

zjawiska stygmatyzacji osób dotkniętych tą chorobą.   

W ramach akcji profilaktycznej przekazano materiały informacyjne do wszystkich szkół, 

poradni lekarza rodzinnego oraz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. 

Informacje zamieszczono na stronie internetowej PSSE oraz przekazano do prasy. 

Działaniami edukacyjnymi objęto 1 351 uczniów oraz 510 rodziców i nauczycieli.  

W jednej szkole ponadgimnazjalnej przeprowadzono dodatkowo wykład dla 33 uczniów. 

 

IX.6. Pozostałe działania  

 

IX.6.1. Projekt „Lekki tornister” 

 Uczestniczono w projekcie „Lekki tornister”, w ramach którego prowadzono 

dystrybucję materiałów do jednej szkoły realizującej projekt, a także promowano informację 

o konkursie „Mały ekspert ds. lekkiego tornistra”. 

 

IX.6.2. Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo … w  wakacje” 

Prowadzono akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo … w  wakacje”, w ramach której 

wygłaszano pogadanki o tematyce tytoniowej oraz przekazano materiały informacyjno-

edukacyjne. W sumie akcją objęto 1 261 uczestników obozów i kolonii. Do wszystkich szkół 

oraz placówek organizujących wypoczynek na terenie powiatu średzkiego przekazano ulotki 

„Patent na bezpieczne wakacje”. 

 

IX.6.3. Badania ankietowe „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” 

W Szpitalu Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o. przeprowadzono badania 

ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” wśród 20 pacjentek Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego.  

 


