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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie realizuje zadania w 

zakresie zdrowia publicznego nałożone na Inspekcję Sanitarną ustawą o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  

 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu złotowskiego 

jest promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia 

oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i 

zawodowych poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności 

zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. 

 

W roku 2011 głównymi kierunkami działania Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Złotowie były: 

 

1. Kontynuowanie wdrażania komputerowej sieci nadzoru epidemiologicznego nad 

zakażeniami i chorobami zakaźnymi w zakresie rejestracji zgłoszeń, prowadzenia analiz 

epidemiologicznych i przygotowania raportów statystycznych.  

2. Prowadzenie nadzoru nad czynnym uodpornieniem populacji w ramach realizacji 

obowiązkowych szczepień ochronnych.  

3. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.  

4. Doskonalenie funkcjonowania systemu RASFF w oparciu o znowelizowaną procedurę 

funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 

żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. 

5. Wzmożenie nadzoru nad produktami wprowadzanymi do obrotu, a mogącymi stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

6. Prowadzenie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia 

ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i 

uciążliwych czynników występujących w środowisku pracy. 

7. Sprawowanie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami 

biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w oparciu o 

obowiązujące przepisy. 

8. Kontynuowanie wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy charakteryzującymi się 

szczególnie szkodliwymi warunkami pracy. 

9. Prowadzenie szczegółowego nadzoru nad produktami wprowadzonymi do obrotu 

mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi w aspekcie obowiązujących ograniczeń. 

10. Czuwanie nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. 

11. Wdrażanie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przygotowań do 

zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego EURO 2012. 

12. Podniesienie efektywności poboru i transportu próbek do badań. 

13. Sprawowanie nadzoru nad warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku i 

rekreacji dzieci i młodzieży. 
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14. Wykonywanie niezbędnych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego i niezwłoczne przekazywanie informacji w tym 

zakresie do organów wyższego stopnia. 

15. Realizowanie programów i zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań 

zdrowotnych dotyczących prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej, profilaktyki 

antytytoniowej, profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych, promowanie zdrowego 

stylu życia w oparciu o potrzeby zdrowotne wybranych grup ludności województwa 

wielkopolskiego oraz inicjowanie i koordynowanie zadań wynikających z Programu 

Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, Narodowego Programu Zdrowia i 

Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 

16. Intensyfikacja kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej powiatu złotowskiego. 

17. Usprawnienie systemu obiegu informacji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu 

złotowskiego. 

 

 

W roku 2011 realizowano zadania w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności 

poprzez sprawowanie: 

 

- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 

- bieżącego nadzoru sanitarnego 

- prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej 

- prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób    

  zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska 

 

W 2011r. sprawowano nadzór nad warunkami: 

 

 - higieny środowiska 

 - higieny pracy w zakładach pracy 

 - higieny procesów nauczania i wychowania 

 - higieny wypoczynku i rekreacji 

 - zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku 

 - higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt  oraz    

   pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne 

 

Powyższy nadzór ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 

wpływem szkodliwości  i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób,  

w tym zakaźnych i zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO  

     ZA ROK 2011 

 4 

 

 

 

 

 

I.    ZAPOBIEGAWCZY    NADZÓR    SANITARNY  
 

Do zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności: 

1) uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

2) dokonywanie uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia        

na środowisko dla inwestycji mogących oddziaływać lub oddziałujących na środowisko; 

3) wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy                           

i zagospodarowanie terenu dla budowli rolniczych; 

4) kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami 

higienicznymi i sanitarnymi;  

5) zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych; 

6) uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów 

budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań 

sanitarnych i zdrowotnych; 

7) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii 

Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest 

wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 

 
W roku 2011 w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego rozpatrzono 170 spraw, 

które dotyczyły: 

 zapytania co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko - 18 

 raportu o wpływie przedsięwzięcia na środowisko - 10 

 projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -1 

 uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko -1 

 wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2  

 opinii dokumentacji projektowej – 25 

 obiektów służby zdrowia – 7 

 dopuszczenia do użytkowania obiektów – 10 

 opinii projektów decyzji o warunkach zabudowy - 90 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO  

     ZA ROK 2011 

 5 

 

 

 

II.    BIEŻACY  NADZÓR    SANITARNY 
 

Kontrole przestrzegania przepisów określających higienę pomieszczeń i wymagań w 

stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-

wychowawczych i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz higieny procesów 

nauczania, sposobu jakości odżywiania dzieci i młodzieży. 

 

 

W 2011 roku pod nadzorem PPIS w Złotowie znajdowało się 71 placówek oświatowo 

–wychowawczych stałych (w tym  2 placówki innych form wychowania przedszkolnego) oraz  

85 placówek wypoczynku. Ogółem w placówkach przeprowadzono 209 kontroli w tym 83 

kontrole w placówkach wypoczynku - 84 turnusy letniego wypoczynku (wypoczynek w 

obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie – 59 

turnusów, wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku – 7 turnusów, 

obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną – 10 turnusów, obozy pod namiotami 

bez infrastruktury komunalnej – 2 turnusy, formy w miejscu zamieszkania – 6 turnusów). 

Ogółem na terenie złotowskiego powiatu przebywało 3616 dzieci i młodzieży. Skontrolowano 

82 turnusy – łącznie przeprowadzono 82 kontrole. Nałożono 1 mandat karny (HŻŻiPU) na 

kwotę 100 złotych za nieprawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych. Podczas 

kontroli wypoczynków letnich pozostawiono materiały informacyjne na temat bezpiecznego 

spożycia surowych warzyw i owoców do wykorzystania w działaniach informacyjno-

edukacyjnych.  

W 2011 r. wydano 11 decyzji merytorycznych w tym 6 decyzji zmieniających oraz 2 

decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego. Decyzje merytoryczne dotyczyły 

poprawy stanu sanitarno-technicznego:  zapewnienia osłon na punktach świetlnych w salach 

lekcyjnych, pracowniach komputerowych, bibliotece; doprowadzenia do właściwego stanu 

technicznego elewacji budynku szkoły oraz schodów zewnętrznych, ciągów 

komunikacyjnych, sanitariatów, sal lekcyjnych, szatni, zapewnienia ogrodzenia terenu szkoły.  

Podczas kontroli placówek szczególną uwagę zwracano na warunki do utrzymania 

higieny osobistej: wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w  bieżącą ciepłą wodę, mydło w 

dozownikach, ręczniki jednorazowe lub suszarki do rąk, a także na stan sanitarno-higieniczny 

pomieszczeń. W wyniku przeprowadzonych kontroli warunków do utrzymania higieny 

osobistej nie wydano decyzji administracyjnych, nie nałożono mandatów, natomiast w 

czterech  szkołach zalecono podjęcie starań w celu zapewnienia bieżącej ciepłej wody.  We 

wszystkich placówkach zalecenie zostało wykonane. W 2011 roku podobnie jak w 2010 roku 

wszystkie nadzorowane placówki zaopatrywane były z sieci wodociągowej i posiadały 

sanitariaty wewnątrz budynków. W 2011 roku 25 placówek nauczania i wychowania 

(przedszkola – 6, szkoły podstawowe  - 14, zespoły szkół – 2, świetlice socjoterapeutyczne – 

3) nie podłączone były do centralnej sieci kanalizacyjnej ale posiadały własne zbiorniki 

bezodpływowe, 1 szkoła podstawowa filialna posiada przydomową oczyszczalnię ścieków. 

Podczas kontroli sanitarnych kontrolowano przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 

listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych- nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. 
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  W 2011 roku w 35 szkołach - 244 oddziałach przeprowadzono higieniczną ocenę 

rozkładów zajęć lekcyjnych. Nieprawidłowości stwierdzono w jednej szkole - łącznie w 2 

oddziałach, dotyczyły równomiernego rozłożenia zajęć. 

Stwierdzono zajęcia lekcyjne prowadzone w systemie dwu zmianowym  w 3 placówkach, z 

uwagi na brak wystarczającej ilości pomieszczeń, konieczność zatrudnienia nauczyciela z 

innej placówki. 

W 14  placówkach oceniono również dostosowanie mebli do wzrostu uczniów i 

przedszkolaków. Łącznie oceniono 228 stanowisk. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

W 43 placówkach  sprawdzano mikroklimat w okresie grzewczym – nie stwierdzono 

temperatury poniżej normy. 

Skontrolowano 59 placówek pod kątem posiadania mebli z certyfikatem. W 18 

placówkach stwierdzono 100% mebli z certyfikatem. Z 52 placówek skontrolowanych pod 

kątem posiadania  certyfikowanego sprzętu sportowego żadna placówka nie posiada w 100 % 

sprzętu z certyfikatem. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż 7 placówek posiada substancje 

i preparaty chemiczne - nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

W roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzono kontrolę i ocenę higieny procesu 

nauczania - uczenia się w 3 szkołach podstawowych w tym dzieci 5-6 letnich. Najważniejsze 

zalecenia wydane w ocenianych szkołach: zapewnienie stałego dostępu do niegazowanej 

wody, zapewnienie dostępności produktów zalecanych w piramidzie żywieniowej w sklepiku 

szkolnym. Ze względu na wyniki oceny 123-139 punktów nie było konieczności opracowania 

programów poprawy. Informacje o wynikach oceny zostały przekazane do organów 

prowadzących szkoły 

W 2011 roku wyegzekwowano 11 decyzji merytorycznych w tym 9  z lat ubiegłych. 

 

Powyższe decyzje dotyczyły: 

 

- doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w korytarzu, na klatce 

schodowej, sanitariacie – decyzja z 2011r. dotyczyła placówki z pobytem całodobowym, 

- zapewnienia osłon na punktach świetlnych: w salach lekcyjnych, w pracowniach 

komputerowych, w salach zajęć, w świetlicy oraz w sali ruchowej do gier i zabaw  - decyzje z 

2009 roku – dotyczyły 1 przedszkola, 3 szkół podstawowych w tym 1 filialnej, 1 gimnazjum, 

2 zespołów szkół, 

- zapewnienia osłon na punktach świetlnych w salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, 

korytarzach szkolnych, doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego poszycia 

materacy do ćwiczeń gimnastycznych – decyzja z 2009 roku – dotyczyła zespołu szkół, 

- umorzenia wszczęcia postępowania w sprawie kosztów negatywnej kontroli sprawdzającej 

w szkole podstawowej. 

- zapewnienia osłon na punktach świetlnych w salach lekcyjnych, w sali zajęć oddziału 

przedszkolnego, zapewnienia osłon na świetlówkach w pomieszczeniu kuchni 

zabezpieczających żywność przed rozpryskiem szkła, doprowadzenia do właściwego stanu 

sanitarno-technicznego ścian i sufitu w kuchni, blatu podawczego w zmywalni, opracowania i 

wdrożenia zasad systemu HACCP zakładu – decyzja z 2009 roku – dotyczyła szkoły 

podstawowej. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz otrzymanych informacji ze szkół 

stwierdzono poprawę warunków nauki w wyniku :  

-remontu sal dydaktycznych (m.in. wymieniono oświetlenie, zapewniono osłony na 

punktach świetlnych, wymieniono podłogi, gipsowano, szpachlowano i malowano ściany i 

sufity, wymieniono drzwi i okna, położono płytki podłogowe i wykładziny, wykonano nowe 

kąciki sanitarne, podłączono instalację c.o., malowano grzejniki) w  17   placówkach ( 9 szkół 

podstawowych, 3 gimnazja, 5 zespołów szkół) 

- remontu bloku żywieniowego (m.in. zainstalowano 4 zlewozmywaki w obieralni, 

pomalowano lamperie, wymieniono uszkodzone płytki PCV, uzupełniono listwy 

przypodłogowe w korytarzu przed obieralnią, odmalowano ściany i sufity) w  3  placówkach  

( 2 szkoły podstawowe, 1 zespół) 

- remontu bloku sportowego (m.in. uzupełnienie warstwy tynku i malowanie ścian w szatni 

chłopców przy sali gimnastycznej, malowanie ścian i sufitów w szatni dla dziewcząt, 

malowanie ścian i podłogi w sali gimnastycznej) w 4 placówkach (  2 szkoły podstawowe, 2 

zespoły szkół), 

- zaplecza sanitarnego (m.in. kapitalny remont łazienek dla uczniów klas I-III i kapitalny 

remont toalety dla personelu, doprowadzono ciepłą, bieżącą wodę do pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, wykonano prace remontowe instalacji wodociągowej i c.o. w toalecie dla 

personelu, położenie kafelek w sanitariatach, malowanie sanitariatów) w 7 placówkach ( 6  

szkół podstawowych, 1 zespół szkół)  

- inne remonty -  w  15  placówkach (m.in. położenie nowego chodnika przed budynkiem 

szkolnym, uzupełnianie punktów świetlnych w salach lekcyjnych, malowanie ścian i sufitów: 

korytarzy, klatki schodowej, szatni, pokoju nauczycielskiego, odmalowanie wnętrz 

indywidualnych szafek szatniowych, zamontowanie latarń na budynku szkoły, założenie 

nowej instalacji alarmowej na terenie budynku szkolnego, malowanie części elewacji szkoły, 

zmiana systemu ogrzewania,  zabezpieczenie barierki przy wejściu do świetlicy, naprawa 

komina i dachu, remont gabinetu pielęgniarki, montaż płytek na korytarzu i klatce schodowej 

( 10  szkół podstawowych, 2 gimnazja,  3 zespoły szkół). 

-rozbudowy 

W 1 zespole szkół i w 1 szkole podstawowej trwa  rozbudowa obiektu szkolnego o blok 

sportowy. 

Przy  1 zespole szkół oddano do użytku gminną  halę sportową co umożliwiło korzystanie 

uczniom z nowoczesnego kompleksu sportowego.  

- inne prace – 2 placówki: adaptacja magazynu sprzętu sportowego na  pokój zabaw i 

ćwiczeń dla klas I-III, montaż poręczy przy  schodach zewnętrznych, instalacja dźwigu dla 

niepełnosprawnych   

Na dzień 31.12.2011r  pod nadzorem PPIS w Złotowie było 71 placówek nauczania i 

wychowania. 17 przedszkoli, w których funkcjonują również 4 oddziały przedszkolne w 

innych miejscowościach  i 2  niepubliczne punkty przedszkolne - łącznie 17 przedszkoli; 23 

szkoły podstawowe, w tym 4 szkoły filialne - w szkołach funkcjonują również 4 oddziały 

przedszkolne w innych miejscowościach; 9 gimnazjów, 1 technikum uzupełniające zaoczne, 7 

zespołów szkół, 2 szkoły policealne oraz : Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Szkoła 

Muzyczna, 8 świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 1 placówka 

kształcenia ustawicznego.  
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   Poprawa warunków nastąpiła w 21 szkołach podstawowych, 3 gimnazjach i 6 

zespołach szkół.  

 W trakcie prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdza się systematyczną 

poprawę placówek nauczania i wychowania pod względem sanitarno-higienicznym.  

 

 

 

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA 

 

  W roku 2011  teoretycznie oceniono sposób żywienia na podstawie przedstawionych 

jadłospisów w 38 zakładach zamkniętych żywienia zbiorowego tj: 

 

-  Stołówki szkolne - 5  

-  Stołówki w bursach i internatach – 1  

-  Stołówki na koloniach, półkoloniach, obozach  i zimowiskach – 15  

-  Stołówki w przedszkolach – 17, w tym 1 w systemie cateringowym 

 

Wszystkie ocenione jadłospisy zestawione są właściwie pod względem barwy, smaku, 

zawartości pełnowartościowego białka zwierzęcego, owoców i warzyw. 

 

  
W trakcie trwania akcji letniej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie wydał decyzję 

zatwierdzającą obóz harcerski pod namiotami. Przygotowując kuchnię i zaplecze kuchenne opierano się na 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

 

 

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne 

warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, warunków produkcji, transportu, 

przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego 

 

 

Na terenie powiatu złotowskiego większość zakładów to małe i mikro- przedsiębiorstwa. 

Ponadto nadzorem objęte są między innymi:  piekarnie, ciastkarnie, chłodnie składowe, 

młyny, sklepy, zakłady żywienia zbiorowego otwarte i zamknięte oraz miejsca obrotu 

materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością. 

Ogólnie zauważa się, że właściciele i kierownicy zakładów wykazują dużo inicjatywy w 

dążeniu do poprawy warunków  produkcji i obrotu. Spotykają jednak ogromne trudności w 

wykonaniu tych zadań, co wynika  z trudnej sytuacji finansowej firm. Remonty i 

modernizacje, przeprowadzane są w taki  sposób, aby dostosować zakłady do obowiązujących 
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przepisów. W wymienionych zakładach opracowano i wdrożono zasady Dobrej Praktyki 

Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, w części zakładów wdrożono i utrzymuje się 

system HACCP. 

Pod nadzorem Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  w 2011r. znajdowało 

się 617 obiekty żywności i żywienia, 26 obiektów materiałów i wyrobów do kontaktu z 

żywnością, 6 obiektów obrotu kosmetykami - łącznie 649 obiektów. 

W nadzorowanych obiektach żywności i żywienia  przeprowadzono 605 kontroli i 

rekontroli, w obiektach z przedmiotami użytku przeprowadzono 22 kontrole, w obiektach 

obrotu kosmetykami 13- łącznie 640 kontroli. 

W roku 2011 przeprowadzono łącznie 46 kontroli interwencyjnych w obiektach żywności 

i żywienia oraz 11 w obiektach wytwórni i miejsc obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z 

żywnością, ogółem 57 : 

 w ramach sytemu RASFF przeprowadzono – 17 

 w związku ze skargą klientów - 8 

 w związku z kwestionowanymi próbami - 1 

 w związku z wystąpieniem zatrucia - 1 

 w związku z zachorowaniami stwierdzonymi w Niemczech - 21 

 w związku z barwnikami z grupy Southampton - 3  

 w związku z kontrolami środków zastępczych -3 

 w związku z poszukiwaniem „Denaturexu” - 3 

 

 

 

              Wydano :  

 223 decyzje na poprawę stanu, umorzenia, przedłużenia, decyzje zmieniające i 

uchylające, zatwierdzające, wykreślające   

    

 172 decyzje płatnicze na sumę 10 680,00 zł 

 

     

Winnych zaniedbań stwierdzonych na podstawie przeprowadzonych kontroli 

sanitarnych ukarano 29 mandatami na łączną kwotę 6000,00zł. 

 

 

OBIEKTY LICZBA MANDATÓW KWOTA 

Piekarnie 1 100 

Cukiernie 2 400 

Zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego 1 200 

Sklepy 4 800 

Zakłady żywienia zbiorowego otwarte 19 4100 

w tym zakłady małej gastronomi 9 2200 

Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 1 100 

 w tym stołówki w domach wczasowych 1 100 

Wytwórnie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 1 300 
Mandaty w 2011r. 
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Mandaty w 2011r. 

       

W roku sprawozdawczym pobrano 122 próby, w tym 10 prób kwestionowano lub były 

opatrzone uwagami, co stanowi 8% do ogólnej liczby pobranych próbek w roku 2011r., a były 

to: 

 1 próba kaszy jaglanej opatrzona uwagami ze względu na nieprawidłowe 

znakowanie 

 2 próby mleka pasteryzowanego – stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami z 

rodziny Enterobacteriaceae 

 1 próba lodów z automatu, kwestionowana z uwagi na zanieczyszczenie 

bakteriami z rodziny Enterobacteriaceae 

 1 próba pasztetu kwestionowana ze względu na niewłaściwe znakowanie 

(nieczytelny skład) 

 1 próba ciasta kwestionowana z uwagi na bardzo wysokie zanieczyszczenie 

bakteriami Bacillus cereus 

 4 próby ciasta opatrzone uwagami ze względu na zanieczyszczenie bakteriami 

Bacillus cereus 

  

 

 Na rok 2011 planowano do poboru 108 prób – pobrano wszystkie. Dodatkowo pobrano 14 

prób: 

 5 prób lodów z automatu  

 5 prób wyrobów ciastkarskich 

 3 kosmetyki 

 1 próba grzybów świeżych dzikorosnących (pobrana w ramach współpracy 

z planu poboru Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Pile. 

 

  

             W roku 2011 do badań mikrobiologicznych pobrano 70 próby, a 52 prób 

przebadano w zakresie fizykochemii. W ramach urzędowej kontroli pobrano 103 próby, w 

ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano 11 próbek, a w ramach monitoringu 

pobrano 8 prób.  
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PRÓBY POBRANE W 2011r. 
  MIKROBIOLOGIA FIZYKOCHEMIA 

OBIEKTY  URZĘDOWE MONITORING URZĘDOWE URZĘDOWE I 

MONITORIN

G 

MONITORIN

G 

Piekarnie 04 0 0 2 metale 0 0 

Ciastkarnie 05 14 0 0 0 0 

Przetwórnie 

owocowo-

warzywne i 

grzybowe 

06 0 0 3substancje 

dodatkowe 

 

4 pestycydy 

5 metale 

2 skażenia 

promieniotwó

rcze 

Zakład  

przemysłu 

zbożowo-

młynarskiego 

11 0 0 1 metale 0 0 

Sklepy 

spożywcze 
22 38 5 1 azotany 

12 metale 

9 substancje 

dodatkowe 

 

1 pestycydy 

1 metale 

 

1 furan 

W tym 

supermarkety 
22a 11 2 2 substancje 

dodatkowe 

  

 

1 metale 1furan 

Hurtownie 24 0 0 3aflatoksyny 

2metale 

0 0 

Zakłady 

żywienia 

zbiorowego 

otwarte 

28 11 0 0 0 0 

W tym mała 

gastronomia 
28a 11 0 0 0 0 

Miejsca 32 0 0 1migracja 0 0 
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obrotu 

przedmiotami 

użytku 

ołowiu i 

kadmu 

3 migracja 

specyficzna 

formaldehydu 

W tym 

hurtownie 
32a 0 0 1 migracja 

specyficzna 

formaldehydu 

0 0 

W tym sklepy 32b 0 0 1migracja 

ołowiu i 

kadmu 

2 migracja 

specyficzna 

formaldehydu 

0 0 

Kosmetyki 

obrót 
 2 0 1sub.dozwolo

ne 

  

RAZEM  65 5 38 3 11 

 

 

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był przez pracowników Sekcji HŻŻ 

i PU Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie zgodnie z jednolitymi 

procedurami urzędowej kontroli żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz kosmetyków uwzględniającymi przepisy w zakresie wymagań 

higieniczno - sanitarnych. W roku sprawozdawczym 2011 wszystkie grupy obiektów 

otrzymały ocenę pozytywną.  

W roku 2011 oceniono łącznie  286 obiektów, w tym: 

 - 281 w obiektach żywności i żywienia  

 - 5  w wytwórniach i miejscach materiałów i wyrobów do kontaktu z  żywnością 

 

 W roku 2011 nie oceniono zakładów zajmujących się obrotem kosmetykami. 

Wszystkie zakłady  ocenione otrzymały  oceny zgodne  z wymaganiami.   

 

 
 

 

286 obiektów ocenionych w roku 2011 stanowi 44% do ogólnej liczy obiektów - 649- 

znajdujących się w rejestrze zakładów. 
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KONTROLE ŚRODKÓW TRANSPORTU ŻYWNOŚCI 

 

              

W roku sprawozdawczym 2011 przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych środków 

transportu: 

 -wydano 5 decyzji zatwierdzających. 

Zakłady produkujące żywność posiadają na ogół własne środki transportu, na które 

uzyskały decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie. Większe 

zakłady, które prowadzą działalność w zakresie handlu w Unii Europejskiej, korzystają z 

usług specjalistycznych firm transportowych. 

 

 

 
 

ILOŚĆ 

SKONTROLO 

-WANYCH 

 

ILOŚĆ  

KONTROLI 

 

ILOŚĆ  

OCENIONYCH 

 

STWIERDZONE 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

OGÓLNA OCENA 

 

5 

 

5 

 

0 

 

- 
 

Wydano 5 decyzji 

zatwierdzających w 

zakresie przewozu 

artykułów spożywczych 

środkami transportu. 

 

 

 

 

KONTROLE ZAKŁADÓW ZYWIENIA ZBIOROWEGO OTWARTEGO 

 

 

W roku sprawozdawczym 2011 działalność prowadziło 118 zakładów, w tym 70 

zakładów małej gastronomii: 

- 88  skontrolowano, w tym  43 w małej gastronomii 

- 71   sklasyfikowano, w tym  32 w małej gastronomii 

- 147 kontrole, w tym  69 w małej gastronomii  

              (w tym 4 kontrole interwencyjne, w  tym 1 w małej gastronomii) 

- 19  mandatów karnych na 4100,00 zł , w tym 9 na 2200,00 zł  w małej gastronomii 

           - 18  decyzji  administracyjnych w tym: 

- 17 na poprawę stanu sanitarno-technicznego, w tym 6 w małej gastronomii  

- 1 decyzja umarzająca 

- 25 decyzji zatwierdzających, w tym 14 w małej gastronomii 

- 6 upomnień, w tym 4  w małej gastronomii 

- 2 tytuły wykonawcze 

- 2 postanowienia  na sumę 600 zł 

- pobrano 11 próbek, w tym 1 kwestionowana z uwagi na zanieczyszczenie 

bakteriami z rodziny Enterobacteriaceae 
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W 109 zakładach żywienia otwartego, w tym 65 małej gastronomii, wdrożono 

GHP/GMP oraz w 49 zakładach, w tym 5 małej gastronomii, wdrożono i utrzymuje się 

system HACCP 

Kontrole interwencyjne dot. występowania  w obrocie  ogórków, pomidorów i sałaty 

pochodzącej z Hiszpani lub Niemiec w związku z występującymi w Niemczech 

zachorowaniami związanymi z żywnością zakażoną bakteriami E.coli 0104 STEC oraz 

produktów zawierających barwniki, które mogły mieć szkodliwy wpływ na aktywność i 

skupienie u dzieci. 

 

            Decyzje na  poprawę stanu sanitarno-technicznego dotyczyły : 

 doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufity    

pomieszczeniach  kuchennych; 

 doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego szafki kuchenne; 

 doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego  sufit w  bufecie; 

 doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego szafki w kuchni; 

 doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany w pomieszczeniu     

przechowywania warzyw; 

  doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego kafelki w podłodze w 

obieralni wstępnej; 

 doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany za bufetem; 

 doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany w przejściu z bufetu 

do zaplecza.  

Mandaty karne /19 na 4100,00zł/ nakładano na niezachowanie należytego stanu sanitarnego : 

- mycie naczyń stołowych odbywa się w kuchni właściwej 

- brudna, zapleśniała zmywarka do mycia naczyń 

- brudne jajka w kuchni właściwej 

- brak segregacji w urządzeniach chłodniczych/artykuły czyste przechowywane razem 

z brudnymi/ 

- brudno za bufetem w sali sprzedaży 

- brudny pochłaniacz-wyciąg 

- brudna podłoga pod szafkami w kuchni 

 

                     

NADZÓR NAD SUPLEMENTAMI, ŚRODKAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 

ŻYWIENIOWEGO ORAZ ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI WZBOGACONYMI 

WITAMINAMI LUB SKŁADNIKAMI MINERALNYMI 

 

Nadzór nad suplementami, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi objął 16 

produktów w roku 2011: 
- 10 suplementów diety, 

- 2 środków spożywczych wzbogaconych witaminami lub składnikami 

mineralnymi, 

- 4 środeki specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

 

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowościami  przesłano pisma informacyjne  do 

Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, na terenie których znajdują się 

producenci lub dystrybutorzy kwestionowanych produktów celem wykorzystania 

służbowego. 
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NADZÓR NAD PRZEDMIOTAMI UŻYTKU, JAKOŚĆ ZDROWOTNA 

PRZEDMIOTÓW UŻYTKU. 

 

                      
Pod nadzorem Sekcji HŻŻIPU  w zakresie przedmiotów użytku jest: 

 26 obiektów, w tym 3 wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywności 

 13 skontrolowanych, w tym 3 wytwórnie materiałów i wyrobów 

 5 sklasyfikowano, w tym 2 wytwórnie materiałów w i wyrobów 

 20 kontroli w tym 11 interwencyjnych - 1 w wytwórni materiałów i wyrobów 

 2 decyzje  

 1 mandaty na 300zł (w wytwórni materiałów i wyrobów) 

 pobrano 4 próbki (niekwestionowane) 

 

Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością  

obejmuje zarówno sanitarno-higieniczne warunki produkcji i obrotu, jak i bezpieczeństwo 

zdrowotne tych materiałów i wyrobów.  

Na terenie działalności PSSE Złotów działają 3 wytwornie materiałów i wyrobów  

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W  wytwórniach materiałów i wyrobów wykonuje 

się nadruki na opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wykonuje się również 

laminaty np. papier-aluminium, a także produkuje się woreczki zgrzewając gotowe rękawy 

foliowe oraz docina się nadrukowane folie  i pergamin na wymiar pod zamówienie klienta. 

Zakłady zlecają badania gotowego produktu - badania mikrobiologiczne oraz 

fizykochemiczne. W jednym zakładzie z rąk pracowników 2 razy w roku pobierane są 

wymazy czystościowe. W 3 zakładach prowadzi się zasady GHP/GMP oraz  w 1 system 

HACCP 

   

 

KOSMETYKI 

 

 W roku sprawozdawczym 2011  działalność prowadziło 6 obiektów obrotu 

kosmetykami,  skontrolowano 6 obiektów.  

W ramach urzędowej kontroli pobrano 3 próby kosmetyków w ramach urzędowej kontroli- 

nie kwestionowano. Były to:  

 farba do włosów w kierunku substancji niedozwolonych  w kosmetykach – 

identyfikowano i oznaczano barwniki   

 balsam do ciał  i krem do ciała pod względem mikrobiologicznym w zakresie liczby 

drobnoustrojów tlenowych mezofilnych, obecności Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeuroginosa, Candida albicans,  

Przeprowadzono 13 kontroli. Przeprowadzono również kontrole w związku z 

powiadomieniem w systemie RAPEX. W roku sprawozdawczym przeprowadzono w ramach  

RAPEX-u 8 kontroli. Z ich wyników co kwartał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Złotowie przesyła sprawozdanie z prowadzonego nadzoru nad kosmetykami. W roku 2011 

na terenie powiatu złotowskiego nie stwierdzono w obrocie kosmetyków umieszczonych w 

tym systemie. 
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Kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno- zdrowotne 

warunków i stanu sanitarnego zakładów pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawania 

chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy. 

 

Pod nadzorem sekcji higieny pracy w 2011r. znajdowało się 228 zakładów pracy, w 

których zatrudnionych było 5793 pracowników. 

 

Ocenę warunków zdrowotnych środowiska pracy dokonano poprzez kontrolę 

przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące 

warunków  pracy ze szczególnym uwzględnieniem podanych niżej tematów zamierzeń dot.: 

- legalnego obrotu prekursorami narkotyków zgodnie z formularzami INCB 

- oceny narażenia zawodowego pracowników narażonych na kwas siarkowy w działalności 

zawodowej 

- działań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych 

- nadzoru nad zakładami charakteryzującymi się szczególnie szkodliwymi warunkami pracy 

- przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prac 

usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest 

- realizacji inicjatyw Forum wymiany informacji europejskiej Agencji Chemikaliów w 

zakresie egzekwowania przepisów rozporządzenia REACH 

- kontroli warunków pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników 

chemicznych i biologicznych w zakładach opieki zdrowotnej  

 

 

Działalność kontrolna: 

- liczba kontroli ogółem - 145, w tym 3 postępowania w sprawie chorób zawodowych 

- liczba kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich 

mieszaninami- 48 

- liczba kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad produktami biobójczmi- 22 

- liczba kontroli przeprowadzonych w zakresie substancji, preparatów, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy- 

12 

- liczba kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w 

środowisku pracy- 11 

- liczba kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad środkami ochrony roślin- 14 

 

Działalność kontrolna w zakresie substancji i preparatów chemicznych 

 

Liczba kontroli przeprowadzonych u: 

- producentów- 1 

- dystrybutorów- 9 

- stosujących- 38 

 

Uchybienia stwierdzono w 7 zakładach. 

Wydano 7 decyzji administracyjnych w tym zakresie, 5 z nich wykonano, 2 są w toku. W 

porównaniu z rokiem ubiegłym liczba decyzji spadła o 1. 

 

Decyzje dotyczyły: przedstawienia do wglądu wyników badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, uwzględnienia czynników chemicznych w 

rejestrze czynników szkodliwych, uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego wymaganych 

przepisami informacji dotyczących czynników chemicznych, zapewnienia pracownikom 
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środków ochrony indywidualnej dot. okularów ochronnych na stanowisku laboranta, 

zapewnienia instrukcji bhp podczas stosowania mieszanin chemicznych, sporządzenia 

procedur/instrukcji działania na wypadek awarii lub wypadku spowodowanego czynnikiem 

chemicznym, przedstawienia do wglądu oceny ryzyka zawodowego związanego z 

występowaniem czynników chemicznych, zapewnienia spisu stosowanych substancji i ich 

mieszanin, zapewnienia kart charakterystyki stosowanych chemikaliów, zapewnienia 

instrukcji magazynowej, oznakowania miejsc przechowywania substancji i ich mieszanin. 

 

 

Działalność kontrolna w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym 

Liczba skontrolowanych zakładów – 10, liczba kontroli 12. 

W skontrolowanych zakładach ogółem eksponowanych 144 pracowników, w tym narażonych 

38. 

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli to:  

- brak zakazu spożywania posiłków i picia napojów w miejscach kontaktu z czynnikiem 

rakotwórczym 

Liczba skontrolowanych zakładów, w których stwierdzono uchybienia- 1. 

Uchybienie usunięto. 

Liczba wydanych decyzji- 1.  

 

Czynniki rakotwórcze występujące w zakładach pracy na terenie działalności PSSE w 

Złotowie to: pył drewna twardego, azbest, tlenek chromu(VI) występujący w impregnatach do 

drewna i w procesie galwanizowania. 

Zakłady poprawiają stan bezpieczeństwa przy pracy z czynnikami rakotwórczymi poprzez 

stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.  

Chorób zawodowych wywołanych działaniem czynnika rakotwórczego nie notowano 

 

W zakresie czynników biologicznych : 

 - liczba zakładów skontrolowanych – 6 

 - liczba przeprowadzonych kontroli  - 11 

 - liczba wydanych decyzji -  3 

 

Stwierdzone uchybienia to:  

- w ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględniono wszystkich wymaganych przepisami 

informacji dotyczących czynników biologicznych 

- środki ochrony indywidualnej nie przechowywane w wyraźnie oznakowanym miejscu 

- brak znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym 

- brak procedury dotyczącej dezynfekcji, bezpiecznego odkażania, czyszczenia a w razie 

konieczności niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy 

skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym oraz bezpiecznego postępowania ze 

szkodliwym czynnikiem biologicznym 

- brak bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie konieczności niszczenia 

odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym 

czynnikiem biologicznym 

- brak procedury/instrukcji bezpiecznego postępowania ze szkodliwym czynnikiem 

biologicznym 

- brak rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników 

biologicznych zaklasyfikowanych do 3 grupy zagrożenia 
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- brak rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 

zaklasyfikowanych do 3 grupy zagrożenia 

- brak rejestru prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników 

biologicznych zaklasyfikowanych do 3 grupy zagrożenia 

W/w uchybienia dotyczą 3 zakładów. 

 

Obecnie nie toczy się żadne postępowanie administracyjne dotyczące szkodliwych czynników 

biologicznych występujących w skontrolowanych zakładach pracy. 

 

W zakresie warunków pracy podczas zabezpieczania/usuwania wyrobów zawierających 

azbest: 

W siedzibach 5 firm przeprowadzono 6 kontroli. 

Przeprowadzono 2 kontrole podczas prac rozbiórkowych, w tym: 

- 1 kontrolę firmy, której siedziba mieści się poza terenem działania PPIS w Złotowie. O 

wynikach kontroli poinformowano właściwego terenowo inspektora sanitarnego. 

- 1 kontrolę, podczas której stwierdzono, że teren prowadzenia prac rozbiórkowych jest 

nieogrodzony i nieoznakowany, demontowane elementy nie są polewane wodą, a pracownicy 

posiadają nieprawidłową odzież ochronną. Uchybienia usunięto w trakcie kontroli. Wobec 

powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie nie wszczynał 

postępowania administracyjnego.  

 

Chorób zawodowych spowodowanych działaniem azbestu nie odnotowano. 

Badania i pomiary środowiskowe nie były przeprowadzane. 

 

W zakresie środków ochrony roślin: 

 

Przeprowadzono 14 kontroli sanitarnych, w tym 13 u sprzedających i 1 u stosującego środki 

ochrony roślin. Kontrole nie wykazały uchybień. 

 

Ogółem wydano: 

- 35 decyzji, w tym  16 administracyjnych nakazu, 10 zmieniających termin nakazu, 4 

umorzenia, uchylenia, 3 w sprawie chorób zawodowych chorób zawodowych,. 

- 22 decyzje płatnicze 

- upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o nałożeniu grzywny nie wydawano 

 

Działania podjęte przez zakłady w celu poprawienia warunków pracy: 

- w 2 zakładach wyeliminowano przekroczenie NDS pyłów poprzez usprawnienie wentylacji, 

- w 1 zakładzie wyeliminowano przekroczenie NDS pyłu przez usprawnienie wentylacji i  

NDN hałasu poprzez wymianę urządzenia emitującego hałas. 

- w 1 zakładzie zmniejszono liczbę narażonych na hałas z 12 pracowników  do 1, przez 

systematyczną realizację programu działań organizacyjno - technicznych zmierzających do 

ograniczenia narażenia na hałas   

- w 1 zakładzie oddzielono ścianą izolującą urządzenia emitujące hałas 

- w 1 zakładzie wymieniono część parku maszynowego, zamontowano wyciągi nawiewu 

ciepłego powietrza w 2 halach, utwardzono częściowo drogi komunikacyjne  

- w 1 zakładzie wymieniono część ssaw  (wyciągi stanowiskowe) przy wannach 

galwanicznych na nowe o większej wydajności, doprowadzono do właściwego stanu 

technicznego część posadzek przy wiertarkach i wtryskarkach, zmodernizowano oświetlenie 

przy gniazdach wiertarek i wtryskarek. 
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Przeprowadzono 3 postępowania w sprawie chorób zawodowych. Wystawiono 3 decyzje o 

stwierdzeniu choroby zawodowej, w tym 2 dotyczące przewlekłej choroby narządu głosu, 1 

dotycząca przewlekłej choroby układu nerwowego- zespołu cieśni w obrębie nadgarstka. 

 

 

 

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne 

środowiska, a zwłaszcza czystość powietrza atmosferycznego, gleby, wody i innych 

elementów środowiska, tzn. nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic, 

środków komunikacji publicznej, urządzeń wodnych, kąpielisk, dworca PKP i PKS. 

 

 

 Pod nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej w roku sprawozdawczym 2011 znajdowały 

się następujące obiekty /stan na 31.12.2011/: 

- urządzenia wodne /w tym studnie publiczne/    - 75 /w tym 15/ 

- obiekty użyteczności publicznej      - 199 

- obiekty służby zdrowia       - 110 

 

Sekcja Higieny Komunalnej przeprowadziła w trakcie 2011 roku 370 kontroli 

sanitarnych/jakości wody: 

- kontrole urządzeń wodnych      - 62 

- kontrole jakości wody pitnej     - 37 

- kontrole obiektów służby zdrowia     - 111 

- kontrole obiektów użyteczności publicznej   - 136 

- kontrole środków transportu /autobus, karetka, karawan/  - 3 

- kontrola w związku z uciążliwym hałasem    - 1 

- kontrole miejsc wykorzystywanych do kąpieli   - 5 

- kontrole jakości wody w kąpieliskach    - 0 

- kontrole basenu kąpielowego     - 2 

- kontrole jakości wody z basenu     - 11 

- kontrole jakości wody ciepłej   /Legionella sp/   - 2 

 

  W ramach nadzoru sanitarnego, na polecenie WSSE w Poznaniu pobrano do badań 

laboratoryjnych próbki wody ciepłej na obecność bakterii Legionella sp. z instalacji w 

Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz w Ośrodku Opiekuńczo –Wychowawczym w 

Jastrowiu. Wyniki badań nie wskazywały na skolonizowanie sieci, PPIS w Złotowie odesłał 

je wg kompetencji do WSSE w Poznaniu.   

 

Wydano łącznie 207 decyzji administracyjnych dotyczących następujących obiektów:  

- obiekty służby zdrowia       - 35 

- obiekty użyteczności publicznej     - 15 

- wodociągi   

o zły stan ujęcia wody, urządzeń    - 9 

o umorzenie postępowania/prolongaty    - 5 

o złą jakość wody pitnej     - 15 

o dobrą jakość wody pitnej     - 40   

- ekshumację i / lub przewozem zwłok    - 88 

 Mandatów karnych nie nakładano. 
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 Ponadto wydano: 

- 12 postanowień na sprowadzenie zwłok/prace sondażowe,  

- 4 postanowienia na obiekty służby zdrowia,  

- 2 upomnienia na obiekty wodne,  

- 1 upomnienie na obiekt użyteczności publicznej 

- 6 opinii sanitarnych na placówki służby zdrowia  

- 7 opinii na imprezy masowe/obiekty użyteczności publicznej 

- 1 tytuł wykonawczy na obiekt wodny 

- 2 postanowienia o nałożeniu grzywny 

- 1 ocenę higieniczną na preparat do uzdatniani wody /negatywna/. 

- 18 rachunków na obiekty użyteczności publicznej 

- 2 rachunki na obiekty służby zdrowia 

- 50 rachunków na obiekty wodne 

  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie prowadzonych czynności 

kontrolnych, bądź złej jakości wody strony postępowania obciążano kosztami. Łącznie 

wystawiono 70 decyzji płatniczych. 

 

W trakcie ubiegłego roku pobrano łącznie 293 próbki wody:  

- 231 wody pitnej,  

- 55 wody z basenu, 

- 7 wody ciepłej /Legionella sp./ 

-  wody z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli nie badano /badania w zakresie 

obowiązków organizatorów MWdK/ 

 

 

Jakość wody na terenie powiatu. 

 

Jakość wody pitnej kontrolowano we wszystkich nadzorowanych wodociągach. 

Najczęściej stwierdzane przekroczenia dotyczyły zawyżonej ilości manganu, mętności i 

żelaza oraz przekroczeń mikrobiologicznych.  

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości wody pitnej – mając na uwadze liczbę 

pobranych próbek oraz wielkość stwierdzonych przekroczeń - informowano na bieżąco 

właścicieli / zarządców wodociągów o zaistniałej sytuacji, wydawano decyzje 

administracyjne, bądź zalecano przeprowadzenie działań naprawczych i okazania do wglądu 

niekwestionowanych wyników badania próbek wody potwierdzających skuteczność 

podjętych prac. O jakości dostarczanej wody odbiorców informowano komunikatami, które 

przekazywane były za pośrednictwem firm wodociągowych, a także rozsyłane do urzędów 

miast i gmin oraz umieszczane na stronie internetowej tut. stacji. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych na koniec roku negatywnie 

oceniono 8 wodociągów (4 z uwagi na złą jakość wody pitnej, 4 z uwagi na zły stan 

sanitarno-techniczny urządzeń wodociągowych bądź ujęcia wody). Wobec stron PPIS w 

Złotowie wszczynał postępowanie administracyjne.  

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia 29 marca 2007r w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uznaje się, iż woda jest 

bezpieczna dla zdrowia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i 

pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich 

substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie 

ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia: 
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1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do ww 

rozporządzenia,  

2) podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do ww 

rozporządzenia. 

 

 

W przypadku wodociągu lokalnego w Prochach  do końca 2011r obowiązywała decyzja 

na przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa /z uwagi na 

przekroczenie dopuszczalnych wartości dla azotanów – parametr z załącznika nr 2/. Nakaz 

decyzji nie został wykonany. 

W związku z upływem terminu wyznaczonego przez PPIS w Złotowie na realizację 

wspomnianej decyzji zarządca zwrócił się z wnioskiem o wydanie II zgody na przydatność 

wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa. Sprawę przekazano zgodnie z 

kompetencjami do WSSE w Poznaniu. 

W ciągu 2011r. upłynął termin realizacji nakazu decyzji dotyczącej wodociągu 

publicznego w Złotowie w stosunku do parametrów fizykochemicznych mangan i mętność. 

Zarządca wodociągu zwrócił się z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania decyzji do 

dnia 31.03.2014r.  PPIS w Złotowie wydał decyzje prolongującą.  Ponadto w trakcie 2011r. 

kilkukrotnie stwierdzono pogorszenie mikrobiologicznej jakości wody w zakresie parametru 

ogólna liczba mikroorganizmów w 22
0
C po 72h. W związku z negatywnymi wynikami 

zarządcę wodociągu zobowiązywano do prowadzenia działań zmierzających do poprawy 

mikrobiologicznej jakości wody, a o zmianach jakości wody każdorazowo informowano jej 

odbiorców w formie komunikatów. Na koniec roku jakość wody dostarczanej odbiorcom 

spełniała wymagania określone w obowiązujących przepisach. 

W roku 2011 nie kontrolowano jakości wody ze studni publicznych.  

 

Kąpieliska i basen kąpielowy.  

Kąpieliska. 

W sezonie letnim 2011 na terenie powiatu złotowskiego nie funkcjonowały kąpieliska a  

jedynie miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli /MWdK/. Zgłoszono łącznie 6 

MWdK: 

1. jez. Zaleskie Złotów, ul. Jeziorna 

2. jez. Zaleskie Złotów, ul. Wioślarska 

3. jez. Leśne Jastrowie 

4. jez. Leśny Bąk Okonek 

5. jez. Borowno Kujan – nie skontrolowany 

6. jez. Podgaje 

 Skontrolowano 5 spośród wymienionych obiektów. Na terenie miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli przy ww jeziorach znajdują się zaplecza sanitarne (toalety, 

natryski, przebieralnie) wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla ratowników. Obiekty 

wyposażone w instalację wodociągowo – kanalizacyjną. Na odpady komunalne zapewniono 

zamykane pojemniki, odbiór odpadów odbywał się na podstawie umowy z 

wyspecjalizowanymi firmami. Zapewniono właściwie dobrane środki czystościowe i 

dezynfekcyjne. Teren przyległy zagospodarowany, uporządkowany.  

 Wyznaczone zostały strefy do kąpieli, oraz dla osób nie umiejących pływać. Pomosty 

w dobrym stanie technicznym Na wszystkich obiektach z wyjątkiem Kujania zapewniono 

nadzór ratownika. 

Zarządcy MWdK zgodnie z obowiązującymi przepisami okazywali wyniki badań 

próbek wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych, nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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Basen kąpielowy. 

Liczba obiektów – 1 

Pływalnia Kryta „LAGUNA” w Złotowie jest przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne obiektu, które nie wykazały 

nieprawidłowości. Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego w 

Złotowie, nieczystości płynne odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Odpady 

komunalne odbierane przez firmę MZUK. Procesy technologiczne uzdatniania i dezynfekcji 

wody prowadzone są automatycznie, pod nadzorem pracowników obiektu. Pływalnia 

utrzymana jest w dobrym sanitarno- porządkowym i technicznym. Nad czystością zaplecza 

sanitarnego oraz dróg komunikacyjnych czuwa personel porządkowy, a sprzątanie odbywa się 

w miarę potrzeby na bieżąco.  

 Woda z basenu objęta była nadzorem sanitarnym, raz w miesiącu pobierano do badań 

laboratoryjnych próbki wody /w lipcu miała miejsce przerwa technologiczna/. Wyniki badań 

nieprawidłowości nie wykazywały. Na koniec roku obiekt oceniono pozytywnie. 

 

 

Obiekty sportowe.  
 

Boiska sportowe.  

Liczba obiektów – 6. 

 

Kontrole sanitarne boisk nie wykazały nieprawidłowości. Obiekty ogrodzone, 

zapewniono trybuny dla kibiców, szatnie i zaplecza sanitarne dla sportowców i obsługi 

imprez sportowych. Wentylacja grawitacyjna zapewniona. Gospodarka odpadami 

komunalnymi i ściekami prawidłowa. Na bieżąco przeprowadzane są remonty obiektów w 

celu zachowania odpowiedniego stanu sanitarno - technicznego. Ponadto przeprowadzono 

kontrolę stadionu miejskiego przy ul. Wioślarskiej - oceniono jako obiekt o wysokim 

standardzie (monitorowany, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

 

Hale sportowe.  

Liczba obiektów – 4 

 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych oceniano stan sanitarno – techniczny 

oraz porządkowy obiektów z uwzględnieniem doboru środków czystościowych i 

dezynfekcyjnych, ponadto oceniono sposób gospodarki odpadami stałymi i płynnymi oraz 

zaplecza dla sportowców.  

W 2011r. nadzorem sanitarnym objęto dodatkowo halę widowiskowo-sportową w 

Tarnówce. Hala sportowa w Złotowie przy ul. Mickiewicza oceniana jest negatywnie ze 

względu na obowiązującą decyzję administracyjną nakazującą doprowadzenie jej do 

właściwego stanu sanitarno-technicznego. Do dnia kontroli nakaz decyzji nie został 

wykonany. Skontrolowano także hale widowiskowo sportowe w Złotowie ul. Boh. 

Westerplatte, w Jastrowiu i w Zakrzewie. Obiekty utrzymane w dobrym stanie sanitarno-

technicznym i porządkowym, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
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Obiekty PKS i PKP.  

 

Obiekty PKS 

Liczba obiektów – 3 

 

Przeprowadzone kontrole przystanków PKS w Złotowie, Jastrowiu i Okonku 

nieprawidłowości nie wykazały. Obiekty wyposażone w poczekalnie dla podróżnych, 

sanitariaty. W Okonku brak kasy biletowej, w Jastrowiu czynna w określone dni miesiąca. 

Budynek przystanku PKS w Krajence został wydzierżawiony na inny rodzaj działalności. Na 

placu manewrowym byłego przystanku podróżnym zapewniono zadaszoną wiatę z miejscami 

siedzącymi. 

 Ponadto przeprowadzono kontrolę sanitarną 2 środków transportu osobowego, 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Obiekty PKP. 

Liczba obiektów – 5 

 

Kontrole przystanków PKP nie wykazały nieprawidłowości Dla korzystających z 

przystanków w Jastrowiu, Lipce i Okonku zapewniono zamykane poczekalnie. Przy 

przystankach ustawiono toalety typu TOI-TOI za czystość których odpowiadają 

wyspecjalizowane firmy na mocy zawartych umów. Na odpady komunalne zapewniono 

pojemniki. Obserwuje się stopniowe pogarszanie się stanu sanitarno-technicznego budynków 

PKP, niszczenie elewacji, chodników i obejścia a także zamykanie kas biletowych i 

poczekalni (np. Złotów). 

 

Obiekty negatywnie ocenione na koniec roku.  

 

 Negatywnie oceniono 3 obiekty użyteczności publicznej z uwagi na zły stan 

techniczny, 4 z uwagi na złą jakość wody pitnej i 4 z uwagi na zły stan sanitarno-techniczny 

urządzeń wodnych. 

  

 

Zgłoszenia od mieszkańców. 

 

 W roku sprawozdawczym przyjęto 20 interwencji od ludności  dotyczących:  

- niewłaściwej gospodarki ściekami i odpadami komunalnymi, 

- uciążliwej hodowli gołębi, 

- nagromadzenia odpadów,  

- zanieczyszczenia placu zabaw, 

- złej jakości wody, 

- uciążliwego zapachu i hałasu. 

 

 Prowadzono czynności kontrolne, wizje, współpracowano z urzędami. W przypadku 

braku kompetencji sprawę przekazano do załatwienia do właściwych instytucji. 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE   OŚWIATY 

ZDROWOTNEJ  I  PROMOCJI  ZDROWIA 
 

PIS  organizuje, prowadzi, koordynuje, nadzoruje działalność oświatowo-zawodową w 

celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. 

W 2011 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie realizowała 

następujące programy profilaktyczne: 

 

 „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”  

Główne założenia to podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

na temat wybranych elementów zdrowego stylu żucia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych 

nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań 

profilaktycznych zarówno w domu, jaki i w środowisku szkolnym. Program w roku szkolnym 

2010/2011 był realizowany w 17 (89,5%) oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych  

i 15 (83,3%) przedszkolach. 

  

„Czyste Powietrze Wokół Nas”  

Program ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie 

w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy 

nich tytoń. W programie udział wzięło ogółem 21 (56,8%) placówek z powiatu złotowskiego 

w tym 16 (88,9%) przedszkoli oraz 5 (26,3%) oddziałów przedszkolnych. 

W ramach programu w dniu 7 października 2010r. oraz 27 stycznia 2011r. odbyły się 

szkolenia dla Koordynatorów Programu. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 12 osób. W 

czasie każdego szkolenia przedstawiono prezentację pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas”.  

Omówiła główne założenia, cele programu oraz sposób realizacji interwencji programowej w 

placówkach. W dalszej kolejności spotkania omówiono szerzej problem nikotynizmu, oraz 

skutki palenia papierosów, mechanizm uzależnienia, konsekwencje biernego palenia wśród 
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dzieci. Ponadto placówkom biorącym udział w programie przekazano otrzymane z WSSE w 

Poznaniu materiały edukacyjne. 

 

„Trzymaj Formę”  

Celem głównym Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 

nawyków wśród młodzieży, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej 

diety w oparciu o indywidualną odpowiedzialność i wolny wybór jednostki. Do realizacji 

programu „Trzymaj Formę” przystąpiło 10 (58,8 %) szkół gimnazjalnych oraz 21 szkół 

podstawowych (77,8%) liczony bez udziału 3 szkół filialnych nie posiadających klas V, VI  

(odnoszony do liczby 27 szkół podstawowych).  

 

 

„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”  

Celem programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj astmie” jest poszerzanie wiedzy na temat 

astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za tym 

idzie – zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby. 

Program był realizowany w 4 (13,3) szkołach podstawowych powiatu złotowskiego. 

 

 

 „Nie pal przy mnie, proszę”  

Główne założenia programu to zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie 

tytoniu. W roku  szkolnym 2010/2011 został wprowadzony do 28 (93,3%) szkół 

podstawowych. 

W dniu 30 września 2010 roku odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu, w 

którym uczestniczyło łącznie 26 osób. Spotkanie rozpoczęło się omówieniem realizacji 

programu „Nie pal przy mnie, proszę”, przedstawiono ogólnie założenia interwencji oraz 

omówiono zagadnienia zawarte w poradniku dla nauczycieli i pakiecie edukacyjnym. W 
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dalszej kolejności szkolenia omówiono szerzej problem nikotynizmu. Przekazano wiedzę na 

temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm palacza i osób z jego otoczenia 

oraz wyjaśniono przyczyny sięgania po papierosy.  

 Przekazano materiały informacyjno – edukacyjne przekazane z WSSE w Poznaniu. 

 

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”  

Celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i 

gimnazjum. Do realizacji programu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w roku szkolnym 

2010/2011 przystąpiły 24 (80%) szkoły podstawowe oraz 13 (76,5%) szkół gimnazjalnych. 

W dniu 23 września 2010 roku oraz 26 stycznia 2011r. odbyły się szkolenia dla 

koordynatorów programu, w których łącznie uczestniczyło 29 osób. Każde spotkanie 

rozpoczęło się omówieniem realizacji programu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, 

przedstawiono ogólnie założenia interwencji oraz omówiono zagadnienia zawarte w 

poradniku dla nauczycieli i pakiecie edukacyjnym. W dalszej kolejności szkolenia omówiono 

szerzej problem nikotynizmu. Przekazano wiedzę na temat szkodliwego wpływu palenia 

papierosów na organizm palacza i osób z jego otoczenia oraz wyjaśniono przyczyny sięgania 

po papierosy. Ponadto przekazano materiały informacyjno – edukacyjne przekazane z WSSE 

w Poznaniu. 

 

 

 

  

 

„Profilaktyka HIV/AIDS”  

Główny cel to ograniczenie liczby nowych zakażeń HIV. W ramach programu 

przeprowadzono szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Na szkolenie przybyli wytypowani uczniowie 6 szkół 

ponadginmazjalnych. Łączna liczba uczestników 18 osób. Osoby uczestniczące w szkoleniu 

uzyskały dyplomy z tytułem Młodzieżowego Lidera Zdrowia i prawo do prowadzenia 
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edukacji wśród swoich rówieśników. Ponadto przeprowadzono konkurs „Zrób test na HIV” 

dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych powiatu złotowskiego na przygotowanie ulotki.  

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi postanowiła 

przyznać: 

I miejsce – Szymon Łańcucki z Zespołu Szkół w Lipce 

II miejsce – Monika Peciak z Zespołu Szkół w Łąkiem 

III miejsce – Mateusz Nadoliński z Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu 

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Złotowie. 

W okresie wakacji przeprowadzono akcję letnią podczas której prowadzono poradnictwo oraz 

dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych w zasięgu 5 obozów wypoczynkowych. 

 

  

   Uczestnicy szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia 

  

 

    

„Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”  

Program ma na celu zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia 

tytoniu w Polsce poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy. W ramach Światowego 

Dnia bez Tytoniu dnia 2 czerwca 2011 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno  

– Epidemiologicznej w Złotowie zorganizowano szkolenie „Młodzieżowych Liderów 

Zdrowia” w zakresie profilaktyki palenia tytoniu oraz zapobiegania HIV/AIDS. Jednym z 

głównych celów szkolenia było zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z 
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paleniem tytoniu. Na szkolenie przybyli wytypowani uczniowie 6 szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu złotowskiego. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 18 osób. W czasie wykładu 

omówiono szkodliwy wpływ palenia papierosów na organizm palacza i osób z jego otoczenia 

oraz uświadomiono jakie są przyczyny sięgania po papierosy. Uczestnikom szkolenia 

przedstawiono statystki w zakresie palenia tytoniu, które miały na celu zobrazować zasięg 

problemu. Młodzież zapoznała się z fazami i cyklem uzależnienia od nikotyny, przedstawiono 

korzyści wynikające z rzucenia palenia. Ponadto przekazano informację gdzie osoby 

uzależnione od nikotyny mogą uzyskać pomoc. Zajęcia warsztatowe polegały na 

kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach złej presji otoczenia. 

Na zakończenie zajęć przeprowadzono ankietę, której celem było sprawdzenie rzeczywistej 

wiedzy uczestników szkolenia.  

W 2011r. przeprowadzono konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”  na napisanie pracy 

pt. „Gdybym był…”. Konkurs był skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych 

powiatu złotowskiego. Regulamin konkursu został zamieszczony na stronie internetowej 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie oraz wysłany do 27 placówek 

(100%) (w powiecie jest 30 szkół podstawowych, ale 3 z nich nie posiadają klas V dlatego 

konkurs był skierowany do 27 placówek czyli 100%) 

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi komisja postanowiła przyznać:  

I miejsce – Marta Peplińska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złotowie 

II miejsce – Karolina Pawlak Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złotowie 

III miejsce – Joanna Otocka Szkoła Podstawowa w Pniewie 

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Złotowie, Gmina Miasto Złotów, Urząd 

Miejski w Okonku. 

W ramach akcji „Rzuć Palenie Razem z Nami” oraz „Tabacco Free Cities” ogłoszono 

wojewódzkie konkursy : ph. „NIE! dla dymu w samochodzie” oraz dla studentów „Palić, nie 

palić – oto jest pytanie? – Nie Palić lub Rzucić Palenie to odpowiedź na nie”.  
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„Wybierz Życie – Pierwszy Krok” 

Główny cel programu to zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę 

chorobę. Do realizacji programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” przystąpiło 6 (100 %) 

szkół ponadgimnazjalnych.  

W dniu 4 marca 2011 rok w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile odbyło się szkolenie 

dla koordynatorów z szkół ponadgimnazjalnych. W szkoleniu udział wzięło 4 koordynatorów 

szkolnych z powiatu złotowskiego. Jednym z głównych punktów programu szkolenia był 

wykład medyczny prowadzony przez dr n. med. Marcina Przybylskiego z Klinki Onkologii 

Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na temat profilaktyki raka szyjki 

macicy. Metodykę Programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” przedstawiła pani Alicja 

Krzyżanowska - pracownik OZ i PZ PSSE w Pile. Ponadto pani Agnieszka Górecka i 

Magdalena Ankiersztejn – Bartczak z Fundacji Edukacji Społecznej podzieliły się 

doświadczeniami w realizacji programu. Koordynatorom szkolnym przekazano materiały 

informacyjno – edukacyjne pomocne w realizacji programu w swoich placówkach. 

 

Program „STOP! HCV” 

Cel główny to zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski skutkami zakażeń 

HCV. 

W pierwszej połowie 2011 r. w Zespole Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie 

realizowano Program STOP!HCV. Program był skierowany do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych. W podjętych działaniach udział wzięło 25 osób. 

 

”Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” 

W ramach Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” przygotowano szkolenie w 

dniu 25 listopada 2011r. dla koordynatorów z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 
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 W szkoleniu udział wzięło łącznie 18 osób. Głównym prelegentem był pracownik Higieny 

Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Złotowie, który przybliżył temat dotyczący zdrowego odżywiania. Uczestnikom szkolenia 

przekazano materiały informacyjne pomocne przy realizacji Projektu. 

W dniu 29 listopada 2011r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Złotowie 

odbyło się kolejne szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Szkolenie zostało 

połączone z edukacją w zakresie tzw. dopalaczy. Odbiorcami była młodzież z 5 szkół 

gimnazjalnych powiatu złotowskiego. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 20 osób. 

W dniu 21 listopada 2011r. przeprowadzono zabawy dydaktyczne w Publicznym Przedszkolu 

Nr 3 w Złotowie w ramach realizacji Projektu.  

Ogłoszono konkurs dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych powiatu złotowskiego na 

plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”. 

Komisja konkursowa  po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi,  postanowiła 

przyznać: 

I miejsce – Agnieszka Witkowska z Gimnazjum w Krajence 

II miejsce – Magdalena Rudzińska z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Świętej 

III miejsce – Martyna Pawlak z Gimnazjum w Okonku 

Wyróżnienie – Renata Nowicka z Zespołu Szkół w Tarnówce 

Przyznane nagrody rzeczowe zostały przekazane przez WSSE w Poznaniu. Osoba 

wyróżniona otrzymała nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. 

 

 

Akcja „Stop dopalaczom!” 

W dniu 14 marca 2011 roku oraz 24 lutego 2011r. w Powiatowej Stacji  

Sanitarno – Epidemiologicznej w Złotowie zorganizowano szkolenie dla koordynatorów z 

szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łączna liczba uczestników 18 osób. 

Uczestnikom szkolenia przekazano materiały edukacyjne na temat tzw. dopalaczy. 

Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Złotowie Agnieszka Reszko - 

Kowalska oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – Maciej Zając 

wygłosili wykłady na temat nowych substancji psychoaktywnych jako zagrożeń dla 

współczesnej młodzieży. W kolejnej części szkolenia przedstawiono propozycję zajęć 

warsztatowych z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego.  

W dniu 29 listopada 2011r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Złotowie 

odbyło się szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia w ramach tzw. dopalaczy oraz 
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Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, wiec działamy”. Odbiorcami była młodzież z 5 szkół 

gimnazjalnych powiatu złotowskiego. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 20 osób.  

W dniu 23 marca 2011r. w Technikum Nr 1 w Jastrowiu ul. Kieniewicza 35 przeprowadzono 

ogólnopolskie badanie ankietowe dotyczące określenia zachowań zdrowotnych młodzieży 

szkolnej.  
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IV.OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ 

W POWIECIE ZŁOTOWSKIM W ROKU 2011. 
 

W roku sprawozdawczym 2011 sytuacja epidemiologiczna przedstawiała się następująco: 

- Wzrosła ilość zatruć pokarmowych wywołanych Salmonellą z 13 w 2010  do 23 w 2011 

roku. Wszystkie zatrucia były wywołane przez S. enteritidis. 

- opracowano 1 ognisko zatrucia S. enteritidis, które miało miejsce w przedszkolu. Zatruciu 

uległo 13cioro dzieci, z których 3 zostało hospitalizowanych. Nośnikiem zatrucia był nosiciel 

(personel przedszkola).  

- Zanotowano spadek biegunek u dzieci do lat 2 z 149 w 2010 do 108 w roku 2011, w tym 

biegunek wywołanych adenowirusami – 27 i rotawirusami 80 i 1 biegunka o prawdopodobnie 

zakaźnym pochodzeniu. We wszystkich przypadkach dzieci zostały hospitalizowane i 

poddane leczeniu. 

- Opracowano 6 przypadków zachorowań na gruźlicę prątkującą, chorzy i osoby z ich 

otoczenia zostały objęte nadzorem. W jednym przypadku chora to pracownica przedszkola, w 

związku z czym zaistniała dodatkowo konieczność objęcia nadzorem epidemiologicznym i 

pulmonologicznym dzieci (201) oraz pracowników (31)  tegoż przedszkola. Nadzorem objęto 

również 8 osób z kontaktu domowego. W ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego 

Wykrywania gruźlicy 239 osób  został poddanych badaniom QuantiFERON – TB Gold – 

Kobiety - 125, mężczyźni - 114, wyniki dodatnie uzyskało  14 osób, ujemne 225. W jednym 

przypadku (dziecko) badań nie wykonano z powodu zmiany miejsca zamieszkania. We 

współpracy z PSSE w Pile i MOPS w Pile ustalono miejsce pobytu matki z dzieckiem oraz 

dane lekarza rodzinnego. Zgodnie z oświadczeniem matki oraz lekarza rodzinnego dziecko 

miało wykonane zdjęcie Rtg oraz znajduje się pod opieką poradni pulmonologicznej. 

- W roku 2011 zarejestrowano i opracowano 2 przypadki zachorowania na krztusiec, 

natomiast w 2010 zachorowań nie było.  Dziewczynka mieszkanka wsi, stan zaszczepienia –

IV dawki, chłopiec mieszkaniec wsi, stan zaszczepienia –III dawki. 

-  Nie odnotowano natomiast żadnego zachorowania na nagminne zapalenie przyusznic, w 

2010 było ich 4. 

- Zachorowania na płonice pozostało na tym samym poziomie jak w roku 2010 (4 przypadki). 

- Od kilku lat odnotowuje się tendencję wzrostowa zachorowań na ospę wietrzną, rok 2010 – 

276, natomiast w roku 2011 było ich już 428. 
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- Nastąpił również wzrost zachorowań na różyczkę z 9 w roku 2010 do 16 w 2011, 8 

chłopców i 8 dziewcząt. Stan zaszczepienia – 3 dzieci nie było szczepionych, 13 zaszczepiono 

1 dawką. 

- W roku 2011 zarejestrowano 2 przypadki przewlekłego WZW typ C. W obu przypadkach 

zachorowali mężczyźni mieszkańcy wsi. W 2010 roku zarejestrowano 1 przypadek 

przewlekłego WZW typ C. 

- Zarejestrowano również 3 przypadki przewlekłego WZW typ B. We wszystkich trzech 

przypadkach chorowali mężczyźni (2 mieszkańców wsi i 1 mieszkaniec miasta). W 2010r 

zarejestrowano 1 przypadek przewlekłego WZW typ B. 

- Tak jak w 2010 roku tak i w 2011 nie zarejestrowano ostrych zachorowań na WZW typ B i 

WZW typ C. 

- Nie odnotowano również ostrych porażeń wiotkich. 

- Zanotowano znaczny spadek zachorowań na boreliozę z 17 w roku 2010 do 5 w 2011. W 2 

przypadkach zachorowały kobiety w 3 mężczyźni. W 3 przypadkach do zakażenia doszło na 

terenie powiatu złotowskiego w trakcie grzybobrania, w 1 wykonywania czynności 

służbowych. W 1 przypadku osoba zakażona nie jest w stanie określić gdzie doszło do 

zakażenia. Cztery zachorowania zostały potwierdzone badaniami, jedno zachorowanie 

rozpoznano na podstawie objawów klinicznych. 

- W roku 2011 zarejestrowano 2 przypadki zachorowania na grypę potwierdzone badaniami 

laboratoryjnymi, w 2010 zachorowań potwierdzonych badaniami nie było. Na terenie powiatu 

złotowskiego 2003 osób poddało się szczepieniom p/ grypie. 

- Odnotowano również 1 przypadek grypy AH1N1. Chora kobieta jest pracownikiem służby 

zdrowia zatrudniona w  szpitalu w Pile, miała ona kontakt z chorą na grypę AH1N1 na 

oddziale szpitalnym w trakcie wykonywania czynności służbowych. 

- Odnotowano mały spadek pogryzień przez zwierzęta z 159 w roku 2010 do 149 w 2011. 

Zwierzęta kąsające to w większości psy i koty, w pojedynczych przypadkach były to szczur, 

bóbr, lis, koń i królik. W 21 przypadkach zaistniała uzasadniona konieczność podjęto 

szczepienia p/wściekliźnie. 

W roku 2011 zarejestrowano również: 

- 6 zachorowań na różę 4 kobiety i 2 mężczyzn, w 4 przypadkach doszło do hospitalizacji. 

- 1 zachorowanie na listeriozę – kobieta mieszkanka miasta, osoba ta była hospitalizowana 

również z powodu listeriozowego  zapalenia opon mózgowo -rdzeniowych i mózgu. 

- 1 zachorowanie na inne wirusowe zapalenie mózgu nie określone – mężczyzna mieszkaniec 

miasta- hospitalizacja 
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- 1 zachorowanie na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu inne, nie 

określone – mężczyzna mieszkaniec wsi- hospitalizacja. 

W roku sprawozdawczym 2011 na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej nie odnotowano zachorowań na chorobę meningokokową. 
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