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1. Charakterystyka powiatu
1.1. Położenie geograficzne
Powiat wolsztyński leży w południowo-zachodniej części Wielkopolski i jest powiatem
zewnętrznym. Zajmuje 680 km

2

co stanowi 2,4% powierzchni województwa

wielkopolskiego.
Sąsiaduje z 7 powiatami.
Są to 4 powiaty województwa wielkopolskiego:
 nowotomyski
 grodziski
 kościański
 leszczyński
oraz 3 powiaty województwa lubuskiego:
 wschowski
 nowosolski
 zielonogórski

1.2. Sytuacja demograficzna
Powiat wolsztyński składa się z 3 gmin:


Wolsztyn - gmina miejsko-wiejska, największa o powierzchni 249,64 km 2,

 Przemęt - gmina wiejska o powierzchni 225,33 km 2,
 Siedlec - gmina wiejska o powierzchni 205,06 km 2.
Powiat wolsztyński zamieszkuje 57 105 osób. Liczba ludności nieznacznie wzrosła
w stosunku do 2015 roku. Przeważająca część mieszkańców zamieszkuje na terenach
wiejskich.
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2. Warunki zdrowotne środowiska bytowania człowieka

2.1. Obiekty komunalne
2.1.1. Zaopatrzenie ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze
W 2016 roku obiekty wodne podzielono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) ze względu na objętość dostarczanej wody lub produkowanej
w

strefie

zaopatrzenia

przeprowadzanej

przez

przedsiębiorstwa

wodociągowo-

kanalizacyjne w ramach monitoringu oraz przez inne podmioty zaopatrujące w wodę
w ramach nadzoru.
Liczbę kontroli w obiektach wodnych w roku 2016 przedstawiono w tabeli nr 1.
Nadzór nad obiektami wodnymi

Tabela nr 1

LICZBA OBIEKTÓW

LICZBA

W EWIDENCJI PSSE

PRZEPROWADZONYCH

W WOLSZTYNIE

KONTROLI

W 2016 ROKU

W 2016 ROKU

-o wydajności ≤ 100 m3/24h

3

3

- o wydajności od > 100 do

9

9

1

1

9

9

NAZWA OBIEKTU

1. wodociągi objęte
monitoringiem:

≤1000 m3/24h
- o wydajności od >1000 do
3

≤10000 m /24h
2. wodociągi objęte
nadzorem sanitarnym:
- wodociągi lokalne
3

o wydajności ≤ 100 m /24h
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Wodociągi o wydajności >1000 do ≤10000 m3/24h
W 2016 roku kontrolą objęto 1 wodociąg (wodociąg miejski Wolsztyn). W stosunku
do roku 2015 ilość wodociągów w tej grupie nie uległa zmianie. Studnie, urządzenia
do uzdatniania wody oraz pomieszczenie pomocnicze utrzymane są w dobrym stanie
sanitarno - higienicznym i technicznym. Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wyznaczona
przez zarządcę jest ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Jakość
wody przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiadała wymaganiom bakteriologicznym
i fizykochemicznym.
Łącznie w ramach kontroli urzędowej pobrano 29 prób.
Wodociągi o wydajności > 100 do ≤1000 m3/24h
W 2016 roku kontrolą objęto 9 wodociągów (wodociąg wiejski Siedlec, wodociąg
wiejski Godziszewo, wodociąg wiejski Chorzemin, wodociąg wiejski Nowa Wieś, wodociąg
wiejski Kopanica, wodociąg wiejski Mochy, wodociąg wiejski Poświętno, wodociąg wiejski
Sączkowo, wodociąg wiejski Tuchorza). W stosunku do roku 2015 ilość wodociągów w tej
grupie nie uległa zmianie. Studnie, urządzenia do uzdatniania wody oraz pomieszczenia
pomocnicze utrzymane są w dobrym stanie sanitarno - higienicznym i technicznym. Strefy
ochrony bezpośredniej ujęć wyznaczone przez zarządców są ogrodzone i zabezpieczone przed
dostępem osób postronnych. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiadała
wymaganiom bakteriologicznym i fizykochemicznym.
Łącznie w ramach kontroli urzędowej pobrano 57 prób.
Wodociągi o wydajności ≤ 100 m3/24h
W 2016 roku kontrolą objęto 3 wodociągi (wodociąg wiejski Wieleń, wodociąg wiejski
Wielka Wieś oraz wodociąg lokalny Tłoki). W stosunku do roku 2015 ilość wodociągów w tej
grupie nie uległa zmianie. Studnie, urządzenia do uzdatniania wody oraz pomieszczenia
pomocnicze utrzymane są w dobrym stanie sanitarno - higienicznym i technicznym. Strefy
ochrony bezpośredniej ujęć wyznaczone przez zarządców są ogrodzone i zabezpieczone przed
dostępem osób postronnych. Jakość wody z objętych monitoringiem wodociągów była
stabilna pod względem bakteriologicznym. Natomiast pod względem fizykochemicznym
od 14

marca

2016

r.

woda

dostarczana

wodociągiem

lokalnym

Tłoki

odbiega

od obowiązujących wymagań w zakresie mętności, wskutek wytrącania się związków żelaza
i manganu występujących w zwiększonych ilościach. W związku z czynnościami związanymi
z poborem kwestionowanej próby wody i wykonaniem badań laboratoryjnych wystawiono
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trzy decyzje rachunkowe oraz za każdym razem wystosowano pismo do zarządcy
o podjęciu/przeprowadzeniu działań naprawczych.
Łącznie w ramach kontroli urzędowej pobrano 14 prób.
Inne podmioty zaopatrujące w wodę w ramach nadzoru - wodociągi lokalne o wydajności
≤ 100 m3/24h
W 2016 roku nadzorem objęto 9 wodociągów (wodociąg lokalny Osłonin, wodociąg
lokalny Rudno – sklep spożywczo-przemysłowy „13”, wodociąg lokalny Wilcze – Ośrodek
Domków Letniskowych „Amigo”, wodociąg lokalny w Wieleniu – Ośrodek Wypoczynkowy
„Przystań”, wodociąg lokalny w Wieleniu – Hotel „Trzy Jeziora”, wodociąg lokalny Rudno
– Ośrodek Rekreacyjny „Wielkopolska”, wodociąg lokalny Wieleń – Ośrodek Wypoczynkowy
„Relaks”, wodociąg lokalny Kaszczor – sklep mięsno-wędliniarski, wodociąg lokalny Wilcze
– obóz ZHP Wałbrzych). Studnie, urządzenia do uzdatniania wody oraz pomieszczenia
pomocnicze utrzymane są w dobrym stanie sanitarno - higienicznym i technicznym. Strefy
ochrony bezpośredniej ujęć wyznaczone przez zarządców są ogrodzone i zabezpieczone przed
dostępem osób postronnych.
Jakość wody z objętych nadzorem wodociągów lokalnych była stabilna pod względem
bakteriologicznym. Natomiast pod względem fizykochemicznym na jednym wodociągu
lokalnym w Kaszczorze stwierdzono przekroczenia parametru mętności, które powodowały
zmiany organoleptyczne wody, ale nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi. Przekroczenie
mętności trwało od 19 maja 2016 r., wydano decyzje rachunkową, zarządca w tym czasie
podjął działania naprawcze i 22 sierpnia 2016 r. pobrano próbę wody do badań
laboratoryjnych, na podstawie której wydano ocenę jakości wody przydatną do spożycia
przez ludzi.
Łącznie w ramach kontroli urzędowej pobrano 15 prób.

Ogółem we wszystkich obiektach wodnych zaopatrujących mieszkańców powiatu
wolsztyńskiego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przeprowadzono 22 kontrole.
Łącznie pobrano 112 prób wody (w tym 61 prób w ramach monitoringu kontrolnego, 14 prób
w ramach monitoringu przeglądowego oraz 37 prób w ramach nadzoru).
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2.1.2. Miejsca wykorzystywane do kąpieli i baseny
Ocena sanitarna wód powierzchniowych (miejsca wykorzystywane do kąpieli)
Na terenie powiatu wolsztyńskiego w roku 2016 nie zostały zorganizowane kąpieliska.
Nadzorem

objęto

7

miejsc

wykorzystywanych

do

kąpieli

zorganizowanych

w miejscowościach: Wolsztyn, Karpicko, Obra, Wąchabno, Osłonin, Wieleń, Rudno.
Organizatorzy tych miejsc ustalili przed sezonem turystycznym z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Wolsztynie harmonogram pobierania próbek wody do badań
laboratoryjnych. Próby na zlecenie zostały pobrane przed rozpoczęciem

sezonu

kąpieliskowego oraz 1 raz w trakcie jego trwania. Jakość wody odpowiadała wymaganiom
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478).
Wydawano na bieżąco stosowne komunikaty i umieszczano je na stronie internetowej
powiatowej stacji oraz przekazywano organizatorom, którzy umieszczali informacje
na swoich stronach internetowych oraz na tablicach w miejscach wykorzystywanych
do kąpieli.
W trakcie sezonu letniego przeprowadzono 7 kontroli miejsc wykorzystywanych
do kąpieli. Stan sanitarno-techniczny i porządkowy miejsc, plaż oraz sanitariatów
i przebieralni w dniu kontroli nie budził poważniejszych zastrzeżeń.
Łącznie w ramach kontroli urzędowej pobrano 14 prób.
W trakcie sezonu ratownik przebywający na służbie zgłosił występowanie zanieczyszczenia
wody w Jeziorze Świętym w Obrze, w sąsiedztwie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
Podczas wizji w terenie przeprowadzonej przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego
w Wolsztynie oraz przez pracownika powiatowej stacji stwierdzono występowanie zakwitów
porostów i bezwonnej substancji o żelowej konsystencji. Sprawa została skierowana do WIOŚ
w Poznaniu – Delegatura w Lesznie z prośbą o podjęcie działań. Przedstawiciele WIOŚ –
Delegatura w Lesznie przeprowadzili oględziny południowego krańca Jeziora Świętego
w sąsiedztwie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i pobrali do badań pobrano 2 próby
wody: 1 z toni wodnej, 2 z powierzchni. Badania hydrobiologiczne próbki wody z osadem
wykazały masowe występowanie glonów nitkowatych z rodzaju zielenic: rząd Zyhnematales,
rodzaj Mougeotua. Biorąc pod uwagę wykonane pomiary terenowe oraz wyniki analiz
hydrobiologicznych nie było podstaw do podejmowania dalszych działań w sprawie.
Strona 8 z 55

Nie stwierdzono zanieczyszczenia antropogenicznego, a zaobserwowane zjawiska miały
przyczyny naturalne.
W 1 miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Wąchabnie nie zorganizowano ratownika.
Ocena sanitarna basenów kąpielowych
W roku 2016 nadzorem objęto 4 baseny (2 odkryte i 2 kryte). 1 basen jest
nadzorowany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie).
Basen odkryty, który znajduje się na terenie ośrodka Dydaktyczno - Sportowego AWF
Wrocław w Olejnicy napełniany jest wodą wodociągową z wodociągu wiejskiego Sączkowo.
Przeprowadzona kontrola wykazała, że obiekt utrzymany był w dobrym stanie sanitarnohigienicznym.
Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano 6 prób wody. Jakość wody w basenie była stabilna
i odpowiadała obowiązującym przepisom.
Basen odkryty w Buczu napełniany jest wodą wodociągową z wodociągu wiejskiego
Poświętno. Obiekt w trakcie sezonu utrzymany był w dobrym stanie sanitarno-higienicznym.
Teren wokół utrzymany w czystości.
Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano 6 prób wody. Jakość wody w basenie była stabilna
i odpowiadała obowiązującym przepisom.
Basen kryty w Karpicku znajduje się na terenie ośrodka wypoczynkowego
„U Karola”. Obiekt został skontrolowany. Stan sanitarno-techniczny basenu nie budził
zastrzeżeń.
Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano 6 prób wody. Jakość wody w basenie była stabilna
i odpowiadała obowiązującym przepisom.
Pływalnia w Wolsztynie przy ulicy Komorowskiej utrzymana jest w dobrym stanie
sanitarno - technicznym. Hala basenowa z nieckami basenowymi, zapleczem sanitarnym oraz
pomieszczeniami towarzyszącymi utrzymana czysto. Ogółem do badań laboratoryjnych
pobrano 77 prób. Na przełomie sierpnia i września pływalnia była nieczynna z powodu
przerwy technicznej (wymiana wody, czyszczenie niecek basenowych, filtrów, generalne
sprzątanie hali basenowej, sauny i pomieszczeń towarzyszących, przegląd zjeżdżalni przez
profesjonalną firmę).
W 2016 roku przeprowadzono 4 kontrole ww. obiektów, pobrano 95 prób wody
do badań laboratoryjnych.
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2.1.3.Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej
Liczbę obiektów i liczbę przeprowadzonych kontroli za rok 2016 przedstawia tabela:
Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej
Liczba obiektów
wg ewidencji

Liczba
przeprowadzonych
kontroli

30 było 31

39

77

74

13

9

6

5

27 było 26

11

Domy pomocy społecznej

2

2

Hotele, motele, pensjonaty

12

7

33 było 32

34

97 było 86

34

Dworce autobusowe

0

0

Dworce i stacje kolejowe

1

1

98 było 94

32

-

22

Nazwa obiektu

Zakłady opieki zdrowotnej
Indywidualne specjalistyczne praktyki
lekarskie i lekarzy dentystów
Indywidualne specjalistyczne i grupowe
praktyki pielęgniarek i położnych
Inne obiekty świadczące usługi medyczne
nie będące zoz
Ustępy publiczne i ogólnodostępne

Obiekty wczasowoturystyczne
Zakłady fryzjerskie,
fryzjersko-kosmetyczne,

kosmetyczne,

tatuażu i odnowy biologicznej

Inne obiekty
użyteczności publicznej

Transport
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2.1.3.1.Lecznictwo zamknięte
Na terenie działania PSSE w Wolsztynie znajduje się 1 oddział szpitalny w Siekowie.
W stosunku do roku 2015 funkcjonalność placówki nie uległa zmianie.
Nieprawidłowości dot. stanu technicznego obiektu zostały ujęte w programie
dostosowawczym szpitala w Kościanie, zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (decyzja z dnia 24 stycznia 2012 r.).
Oddział szpitalny zlokalizowany jest w obiekcie zabytkowym na terenie parku,
co dodatkowo utrudnia dostosowanie budynku do wymagań rozporządzenia. Do oddziału
przyjmowani są tylko pacjenci z lekkimi stanami depresyjnymi, lękowymi oraz nerwicami.
Jest to oddział bez części dozorowanej - oddział otwarty.
Obiekt zaopatrywany jest w wodę z wodociągu wiejskiego Sączkowo – dobrej jakości.
Gospodarka odpadami komunalnymi i medycznymi prawidłowa. Ścieki odprowadzane są do
zbiornika bezodpływowego.
Uchybienia dot. stanu sanitarnego pomieszczeń oddziału stwierdzone podczas kontroli
w dniu 16 marca 2016 r. ujęte zostały w piśmie, w trybie art. 30 ustawy o PIS i wykonane
w uzgodnionym terminie.
Czystość bieżąca pomieszczeń, urządzeń i sprzętu zachowana. Drobne prace malarskie
i remontowe prowadzone są na bieżąco.
Oddział zlokalizowany jest w parku o dużej powierzchni. Na terenie parku znajdują
się: miejsca wypoczynku, ścieżki spacerowe, staw rybny.
Teren utrzymany jest w odpowiednim stanie sanitarno - technicznym i porządkowym.
.
2.1.3.2.Lecznictwo otwarte
Nadzorem sanitarnym objęto ogółem 124 obiekty wykonujące ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne, w tym praktyki zawodowe:
 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - 1
 podmioty wykonujące działalność leczniczą, ambulatoria - 28 było 29
 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, lekarzy dentystów oraz inne obiekty
świadczące usługi medyczne nie będące zoz - 83 było 82 (zlikwidowano 3 podmioty
lecznicze wykonywane przez praktykę zawodową, a powstały 4).
 indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych - 12
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Liczba kontroli - 123
Liczba pism w trybie art. 30 ustawy o PIS - 2
Liczba decyzji - 6 (4 opinie sanitarne i 2 decyzje płatnicze)
Liczba mandatów (kwota) – 0
Nieprawidłowości stwierdzono w 4 obiektach:
1) W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Oddział
w Wolsztynie:
 zły stanu sanitarno-techniczny ścian i sufitów w rejestracji oraz w gabinecie badań
lekarskich.
Podczas kontroli ustalono z przedstawicielem SPZOZ w Wolsztynie termin wykonania
nieprawidłowości do dnia 30 kwietnia 2016 r. Zalecenia wykonano przed terminem (protokół
kontroli sprawdzającej z dnia 15 marca 2016 r.).
2) W ośrodku zdrowia w Kopanicy:
 brudne ściany i sufity w pomieszczeniach ośrodka,
 brudne pojemniki na ręczniki jednorazowego użycia oraz bateria przy umywalce
w gabinecie zabiegowym,
 brak pojemnika na ręczniki jednorazowego użycia oraz na zużyte ręczniki
w gabinecie dla dzieci zdrowych,
 nieprawidłowo zainstalowany kaloryfer w gabinecie zabiegowym,
 zniszczona stolarka drzwiowa (odpryski farby),
 zniszczone, uszkodzone meble (krzesła, biurko, szafa),
 nieprawidłowe zapisy w procedurach dotyczące postępowania podczas mycia
sprzątania pomieszczeń ośrodka.
Wydano zalecenia w trybie art. 30 ustawy o PIS, które zostały wykonane do 30 listopada
2016 r. Na stan techniczny (malowanie ścian i sufitów oraz stolarki drzwiowej) ustalono
termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2017 r.
3) W ośrodku zdrowia w Siedlcu:
 zniszczone uszkodzone meble w gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień,
 brudne ściany i sufit w toalecie dla osób niepełnosprawnych,
 brak pojemnika ze środkiem dezynfekcyjnym w składziku porządkowym.
Podczas kontroli ustalono termin wykonania stwierdzonych nieprawidłowości tj. 31 stycznia
2017 r. i wydano decyzję rachunkową.
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4) W przychodni rehabilitacji w Karpicku:
 zły stan sanitarny ścian i sufitów w pomieszczeniach przychodni rehabilitacyjnej.
Wydano zalecenia w trybie art. 30 ustawy o PIS, które do dnia 20 sierpnia zostały wykonane.
Dodatkowo na 2 przychodnie: w Wolsztynie i Belęcinie zostały wydane przez Stanowisko
Pracy do Spraw Higieny Pracy decyzje administracyjne, których zalecenia wykonano
w wyznaczonym terminie.
Na podstawie kontroli przeprowadzonych w roku 2016 w podmiotach wykonujących
działalność

leczniczą

stwierdzono,

że

program

dostosowawczy

był

realizowany

w 2 zakładach.
W Centrum Dermatologii, Alergologii i Medycyny Estetycznej w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 44, w ramach programu dostosowawczego zakupiono schodołaz dla osób
niepełnosprawnych korzystających z poradni, a w Przychodni Lekarza Rodzinnego
„ZDROWIE” S. C. Jan Baranowski, Katarzyna Brocka-Baranowska Bucz, ul. Akacjowa 6.
wykonano podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się
na wózkach.
W stosunku do roku poprzedniego poprawę stanu sanitarno-technicznego stwierdzono
w 7 obiektach:
a) Przychodnia Lekarza Rodzinnego „ZDROWIE” S. C. Jan Baranowski, Katarzyna BrockaBaranowska Bucz, ul. Akacjowa 6. Wykonano podjazd i toaletę dla osób
niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach, doprowadzono do należytego
stanu

sanitarno-higienicznego

korytarz

komunikacyjny oraz

wymieniono

drzwi

wejściowe.
b) Przychodnia

Rehabilitacyjna

Spółdzielni

Inwalidów

„Powstaniec”

Karpicko,

ul. Podgórna 16. Pomalowano ściany i sufity w pomieszczeniach przychodni.
c) Przychodnia
ul. Dworcowa

Specjalistyczno-Diagnostyczna
3.

W

poradni

CENTRUM

MEDYCZNE

ginekologicznej/urologicznej

Wolsztyn,

wydzielono

gabinet

diagnostyczny, diagnostyczno-zabiegowy, położnej, kabinę higieniczną połączoną
z gabinetem wyposażono w umywalkę, bidet, miskę ustępową; wymieniono płytki
ceramiczne w ciągach komunikacyjnych na parterze, I i II piętrze oraz we wszystkich
gabinetach na parterze i I piętrze; pomalowano ściany i sufity w gabinetach, rejestracji,
pomieszczeniu socjalnym, składziku porządkowym i pomieszczeniach towarzyszących,
korytarzach; wyłożono płytkami ceramicznymi ściany przy umywalkach, wymieniono
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kosze na odpadki (na automatyczne), pojemniki na ręczniki jednorazowego użycia oraz
pojemniki na zużyte ręczniki; część gabinetów wyposażono w nowy sprzęt i meble;
w całym obiekcie wymieniono stolarkę drzwiową, wyremontowano toalety dla pacjentów,
personelu i osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach.
d) Zespół Poradni Lekarskich „SENIOR” Wolsztyn, ul. Dworcowa 3 Pomalowano ściany
i sufity w gabinecie laryngologicznym, rejestracji, pomieszczeniu socjalnym, składziku
porządkowym, pomieszczeniach towarzyszących, korytarzach, wymieniono stolarkę
drzwiową, wyremontowano toalety dla pacjentów, personelu i osób niepełnosprawnych
w tym poruszających się na wózkach, wymieniono armaturę sanitarną. Poradnia
zlokalizowana jest w budynku przychodni „Centrum Medyczne” Wolsztyn, ul. Dworcowa
3 i korzysta z gabinetu zabiegowego i pomieszczeń towarzyszących należących
do Centrum Medycznego.
e) NZOZ Poradnia Stomatologiczna „Multident” Wolsztyn, ul. Doktora Kocha 20.
Wymieniono zniszczoną tapicerkę 2 foteli unitów w gabinecie na I piętrze, pomalowano
brudną ścianę w gabinecie na I piętrze.
f) Regionalne

Centrum

Krwiodawstwa

i

Krwiolecznictwa

w

Poznaniu,

Oddział

w Wolsztynie, ul. Wschowska 3. Pomalowano ściany i sufity w rejestracji oraz gabinecie
badań lekarskich.
g) NZOZ Zakład Rehabilitacji i Masażu „REHAM” Waldemar Gmerek Wolsztyn,
ul. 5 Stycznia 12. Placówka została przeniesiona do wyremontowanych pomieszczeń
zlokalizowanych w pasażu handlowym „Ruelle” w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 12.
W roku sprawozdawczym w pozostałych placówkach objętych nadzorem prowadzone
były drobne prace malarskie i remontowe, wymieniono sprzęt i wyposażenie. Stan sanitarnohigieniczny i techniczny obiektów nie budził zastrzeżeń.
Każda placówka ma opracowane i wdrożone procedury: higienicznego mycia rąk;
mycia i dezynfekcji urządzeń, sprzętu medycznego; postępowania po ekspozycji; sprzątania
i dezynfekcji pomieszczeń oraz raporty kontroli wewnętrznej dot. zapobiegania oraz
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 645, 646) oraz raport z bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami w trakcie wykonywania czynności
medycznych. Prowadzony jest również rejestr chorób zakaźnych.
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Na terenie instytucji przestrzega się Ustawy z dnia 19 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 298 ze zm.).
Odpady komunalne, medyczne i nieczystości płynne składowane i odprowadzane
prawidłowo. Obiekty zaopatrywane w wodę do spożycia przez ludzi dobrej jakości.
2.1.3.3.Domy Pomocy Społecznej
Liczba obiektów - 2
Liczba przeprowadzonych kontroli - 2
Liczba pism w trybie art. 30 ustawy o PIS – 0
Liczba decyzji - 0
Liczba mandatów - 0
W roku 2016 objęto nadzorem 2 domy pomocy społecznej. W stosunku do roku 2015
liczba placówek nie uległa zmianie.
Obie placówki bardzo dobre prowadzone przez siostry zakonne.
Obiekty zaopatrywane są w wodę dobrej jakości. Odpady komunalne i medyczne
składowane były prawidłowo, nieczystości płynne odprowadzane do kanalizacji.
Placówki spełniają standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).
Teren wokół domów pomocy społecznej utrzymany był w dobrym stanie sanitarno technicznym i porządkowym, z nasadzoną roślinnością ozdobną.
2.1.3.4.Ustępy publiczne i ogólnodostępne
Liczba obiektów - 5 + 4 kontenerowe + 18 ogólnodostępnych było 17
Liczba przeprowadzonych kontroli - 8
Liczba decyzji - 0
Liczba pism w trybie art. 30 ustawy o PIS - 0
Liczba decyzji - 0
Liczba mandatów - 0
Stan sanitarno - techniczny kontrolowanych obiektów w roku sprawozdawczym był
dobry. W stosunku do roku 2015 liczba ustępów uległa zmianie.
Powstała 1 toaleta na stacji paliw w Wieleniu.
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Toalety na terenie miasta wyposażone są w umywalki z wodą bieżącą zimną i ciepłą,
są skanalizowane. Szalety oraz otoczenie utrzymane w należytym porządku i czystości.
Ściany i podłogi zmywalne wyłożone glazurą ceramiczną. Zapas środków myjących
i dezynfekcyjnych wystarczający.
W bieżącym roku przeprowadzono remont 1 szaletu publicznego w Wolsztynie.
4 ubikacje kontenerowe i jedna stała są skanalizowane, czynne tylko w okresie letnim.
2.1.3.5.Hotele, motele, pensjonaty, pokoje gościnne
Liczba obiektów - 12
Liczba przeprowadzonych kontroli - 7
Liczba pism w trybie art. 30 ustawy o PIS - 0
Liczba decyzji - 0
Liczba mandatów - 0
W stosunku do roku 2015 liczba placówek nie uległa zmianie.
Objęte nadzorem obiekty zaopatrywane są w wodę dobrej jakości. Nieczystości stałe
i płynne składowane i odprowadzane prawidłowo.
Pokoje i łazienki są utrzymane w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
W 3 obiektach bielizna pościelowa jest prana we własnych pralniach,

natomiast

w pozostałych w pralniach usługowych. Bielizna brudna i czysta składowana prawidłowo.
Środki czystości i dezynfekcyjne w wystarczającej ilości, przechowywane są wraz
ze sprzętem w składziku porządkowym.
W kontrolowanych obiektach zlokalizowane są sale konferencyjne, audiowizualne,
lokale gastronomiczne (restauracje, puby), zakłady odnowy biologicznej (jacuzzi, sauna,
siłownia, basen), kręgielnie (bowling) oraz stadion sportowy.
W roku 2016 przeprowadzono generalny remont hotelu w Buczu (pomalowano ściany
i sufity w pokojach, saunie, pomieszczeniach towarzyszących oraz wyremontowano korytarz
komunikacyjny, podłogi w pokojach, zakupiono nowy sprzęt oraz zmieniono wystrój hotelu);
kontynuowano remont hotelu MOSiR w Wolsztynie (przeprowadzono remont kolejnego
pokoju: pomalowano ściany i sufity, wymieniono sprzęt i meble; wyremontowano również
klatkę schodową: schody wyłożono płytkami ceramicznymi, pomalowano ściany i sufit,
wymieniono poręcze; wymieniono okna w budynku; wyłożono płytkami ceramicznymi
korytarz oraz pomieszczenie przy saunie; wymieniono również część łóżek, pościele i koce).
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Drobne prace malarskie, remontowe, naprawcze i modernizacyjne prowadzone są na bieżąco.
Poinformowano o obowiązku dbania o odpowiednią jakość zdrowotną wody ciepłej
w instalacji wewnętrznej placówek oraz zwracano uwagę na potrzebę badań wody ciepłej
w kierunku obecności bakterii z rodzaju legionella.
W placówkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przestrzegane są zapisy ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Teren wokół obiektów utrzymany czysto.
2.1.3.6.Obiekty wczasowo – turystyczne
Liczba obiektów - 33 było 32
Liczba obiektów skontrolowanych - 33
Liczba przeprowadzonych kontroli - 34
Liczba pism w trybie art. 30 ustawy o PIS - 0
Liczba decyzji - 0
Liczba mandatów - 0
W stosunku do roku 2015 liczba placówek uległa zmianie. Powstał 1 obiekt: pokoje
gościnne w ramach gospodarstwa agroturystycznego.
Negatywnie

pod

względem

technicznym

oceniono

ośrodek

wypoczynkowy

w Wieleniu. Podczas kontroli stwierdzono: zniszczone, uszkodzone, w złym stanie sanitarnotechnicznym szafy i kanapy w domkach letniskowych drewnianych, zniszczone, uszkodzone,
w złym stanie sanitarnym koce.
Wydano zalecenia w trybie art. 30 ustawy o PIS z terminem realizacji na 31 maja 2017 r.
Stan sanitarny objętych kontrolą pozostałych obiektów nie budził zastrzeżeń.
Placówki zaopatrywane są w wodę bieżącą ciepłą i zimną, nieczystości płynne
odprowadzane do sieci kanalizacyjnych lub zbiorników bezodpływowych. Odpady
komunalne składowane są w kontenerach, a następnie odbierane przez specjalistyczne firmy.
Zespoły higieniczno-sanitarne zlokalizowane przy pokojach zaopatrzone są w środki
higieniczne (mydło, papier toaletowy). Natomiast dla wczasowiczów korzystających
z kempingów bez łazienek udostępnione były zespoły higieniczno-sanitarne ogólnodostępne.
Teren wokół ośrodków wypoczynkowych i pól jest oświetlony i ogrodzony,
wyposażony w dostateczną liczbę koszy na odpadki stałe, utrzymany czysto.
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2.1.3.7.Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej i inne,
w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług
Liczba obiektów - 97 były 86 (zlikwidowano 10, powstało 21)
Liczba obiektów skontrolowanych - 34
Liczba przeprowadzonych kontroli - 34
Liczba decyzji - 0
Liczba mandatów (kwota) - 2 (150,00 zł)
W roku sprawozdawczym w 2 zakładach stwierdzono: brak bieżącej czystości i porządku
pomieszczenia usługowego, korytarza komunikacyjnego oraz WC, zły stan sanitarnohigieniczny ścian, sufitów oraz stolarki drzwiowej w zakładzie, stosowanie do dezynfekcji
narzędzi przeterminowanego środka.
Za stwierdzone nieprawidłowości właściciele zakładów ukarani zostali mandatem karnym
w wysokości 100,00 zł oraz 50,00 zł i zobowiązani do usunięcia uchybień w ustalonym
terminie.
Stan sanitarny i techniczny pozostałych obiektów nie budził poważniejszych
zastrzeżeń. Właściciele zakładów poprawiają aranżację wnętrz oraz przeprowadzają szereg
remontów i modernizacji.
Gospodarka odpadami, procesy dezynfekcji, sterylizacji, dobór środków myjących
i dezynfekcyjnych prowadzony prawidłowo. Otoczenie zakładów utrzymane w dobrym stanie
sanitarno-technicznym i porządkowym.

2.1.3.8.Dworce i stacje kolejowe
Liczba obiektów - 1
Liczba obiektów skontrolowanych - 1
Liczba przeprowadzonych kontroli - 1
Liczba pism w trybie art. 30 ustawy o PIS - 0
Liczba decyzji - 0
Liczba mandatów - 0
W stosunku do roku 2015 liczba nie uległa zmianie.
Stan sanitarny placówki nie budził poważniejszych zastrzeżeń.
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2.1.3.9.Inne obiekty użyteczności publicznej
Liczba obiektów - 98 było 94 (apteki, domy kultury, cmentarze, zakłady pogrzebowe, zakłady
pralnicze, magiel, stacje paliw, przystanki PKS, parkingi, targowiska, stadiony, tereny
rekreacyjne)
Liczba obiektów skontrolowanych - 32
Liczba przeprowadzonych kontroli - 32
Liczba decyzji - 0
W roku sprawozdawczym powstały 2 apteki w Wolsztynie i Buczu, zakład pralniczy
w Kębłowie, 2 domy kultury w Siedlcu i Przemęcie, zlikwidowano 1 aptekę.
W bieżącym roku na stadionie MOSiR w Wolsztynie wymieniono uszkodzoną
podłogę w siłowni oraz przeprowadzono renowację nawierzchni kortu tenisowego. Powstał
nowy parking z oznakowanymi stanowiskami na ok. 60 miejsc postojowych, w tym dla osób
niepełnosprawnych i dla autokarów.
Natomiast w budynku Wolsztyńskiego Domu Kultury wyremontowano toalety dla kobiet
i mężczyzn przy biurach i sali tańca.
Stan sanitarno-higieniczny obiektów użyteczności publicznej był zadawalający.
Właściciele obiektów oraz terenów objętych kontrolą sukcesywnie podnoszą standard
zakładów przeprowadzając modernizację i bieżące remonty oraz poprawiając ich aranżację.
Gospodarka wodno - ściekowa w objętych kontrolą placówkach oraz gospodarowanie
odpadami było prawidłowe.
Teren wokół obiektów utwardzony, utrzymany w należytym stanie sanitarnotechnicznym i porządkowym.

2.1.3.10.Transport
Liczba skontrolowanych pojazdów, ogółem - 22
Liczba skontrolowanych autobusów komunikacji publicznej - 14
Liczba samochodów do przewozu zwłok i szczątków - 7
Liczba samochodów do przewozu bielizny – 1
W roku 2016 objęto kontrolą 14 pojazdów komunikacji publicznej używanych
do przewozu osób.
1 pojazd, w którym stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny został w roku
sprawozdawczym wycofany z użytkowania (przeznaczony do likwidacji).
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Stan sanitarno-higieniczny i techniczny pozostałych 13 pojazdów objętych kontrolą
nie budził poważniejszych zastrzeżeń. Czystość bieżąca pojazdów zachowana. Pojazdy
wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy, sprzątane, myte i dezynfekowane przez
kierowców w zajezdniach przed lub po zakończeniu kursu.
2.1.3.11. Hałas i powietrze wewnątrz pomieszczeń.
W roku sprawozdawczym wpłynęły 2 interwencje dot. przekroczeń poziomu hałasu.
Z uwagi na uciążliwości hałasowe generowane przez urządzenia zlokalizowane w środowisku
zewnętrznym, sprawy przekazano według właściwości Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska w Poznaniu - Delegatura w Lesznie.

2.2.

Stan sanitarno-higieniczny zakładów żywnościowo-żywieniowych
W czasie okresu sprawozdawczego nadzorem objęto 940 obiektów. Spośród ogólnej

liczby obiektów najliczniejszą grupę stanowiły:


środki transportu - 233



sklepy spożywcze – 230



zakłady żywienia zbiorowego otwarte (restauracje, bary) – 129



inne wytwórnie żywności - 108



inne obiekty obrotu żywnością - 67



zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego – 65



obiekty ruchome i tymczasowe - 27



magazyny hurtowe - 23



piekarnie - 12



ciastkarnie – 10



miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością - 9



automaty do lodów - 7



przetwórnie owocowo-warzywne i grzybowe - 6



kioski spożywcze - 5



miejsca obrotu kosmetykami - 4



zakłady garmażeryjne - 3



browary i słodownie - 1



wytwórnie wyrobów cukierniczych – 1
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Rodzaj obiektów

2015 r.

2016 r.

Zakłady produkcji żywności

102

148

Zakłady obrotu żywnością

343

352

Restauracje

52

53

Zakłady małej gastronomii

85

76

Zakłady żywienia zbiorowego
zamknięte

67

65

Środki transportu żywności

138

233

Miejsca obrotu przedmiotami
użytku
Miejsca obrotu kosmetykami

11

9

3

4

W 2016 r. przeprowadzono 717 kontroli i rekontroli, na podstawie arkusza oceny stanu
sanitarnego oceniono 324 obiekty, z czego ocenę negatywną otrzymało 10 obiektów.

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 597 decyzji, w tym:
 69

decyzji

administracyjno-represyjnych,

w

związku

z

naruszeniem

wymagań

higienicznych i zdrowotnych,
 9 decyzji zmieniających termin wykonania,
 168 decyzji o zatwierdzeniu i wpisie do rejestru obiektów,
 56 decyzje o wykreślenie obiektu z rejestru,
 21 decyzji o dokonaniu zmian w rejestrze,
 4 decyzje umarzające,
 270 decyzji płatniczych.

Nie wydano decyzji o unieruchomieniu lub przerwaniu produkcji.
Nałożono 45 mandatów na łączną kwotę 8 650,00 zł. Analogicznie do poprzednich lat
najwięcej mandatów nałożono w sklepach spożywczych.
Wniosków do sądu nie kierowano.
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2015 r.

2016 r.

Ilość kontroli i rekontroli

708

717

Ilość sklasyfikowanych

342

324

W tym ocena negatywna

6

10

Ilość wydanych decyzji

591

597

W tym o unieruchomieniu lub

-

-

Ilość nałożonych mandatów

65

45

Suma nałożonych mandatów

8600

8650

wstrzymaniu produkcji

Najczęściej stwierdzane uchybienia:
 nieprawidłowy stan techniczny części pomieszczeń obiektu,
 brak skutecznego zabezpieczenia przed szkodnikami,
 nieprawidłowy stan techniczny urządzeń, sprzętu i składników wyposażenia, które mają
kontakt z żywnością,
 brak aktualnych zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 niewłaściwa jakość surowców i składników,
 nieprawidłowe magazynowanie surowców i składników,
 brak skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniami wewnętrznymi,
 brak ciągłości łańcucha chłodniczego środków spożywczych łatwo psujących się,
 brak segregacji żywności,
 brak aktualnych zapisów Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej,
 brak opracowania, wdrożenia i stosowania procedur zabezpieczenia i wycofania z obrotu
partii żywności nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej,
 brak prowadzonej dokumentacji umożliwiającej zidentyfikowanie dostawcy żywności,
 brak czystości i porządku na stanowiskach pracy.
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W okresie sprawozdawczym współpracowano z następującymi jednostkami:
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
 Straż Miejska,
 Komenda Powiatowa Policji,
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
2.2.1. Jakość zdrowotna krajowych środków spożywczych
Do badań laboratoryjnych pobrano 135 prób (zdyskwalifikowano 23), w tym:
 128 prób planowanych:
 90 mikrobiologicznych (55 - urzędowe, 30 - urzędowe + monitoring i 5 - monitoring),
 38 fizyko-chemicznych (17 - urzędowe, 18 – urzędowa + monitoring, 3 - monitoring),


7 prób pozaplanowych:
 3 próby kosmetyków,
 1 próba zboża, w kierunku obecności cytryniny,
 1 próba jaj, w kierunku obecności bakterii Salmonella,
 2 kontrpróby materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Próbki badano w ramach urzędowej kontroli, monitoringu oraz urzędowej kontroli

i monitoringu w zakresie zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. Produkty
pobrane do badań w ramach urzędowej kontroli żywności, poza głównym kierunkiem badań,
poddano również ocenie organoleptycznej oraz znakowaniu. Dyskwalifikacji uległy 23 próby,
w tym 12 ze względu na nieprawidłowe oznakowanie, 5 prób za względu na nieprawidłowe
cechy organoleptyczne, 6 prób z uwagi na nieprawidłowe parametry mikrobiologiczne.
W 12 przypadkach oznakowanie opakowań jednostkowych środków spożywczych nie
spełniało wymagań rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE)
nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia
Komisji (WE) nr 608/2004.
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W związku z otrzymaniem kwestionowanych wyników badanych próbek powiadamiano
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, inspektorat jakości
handlowej

artykułów

rolno-spożywczych

oraz

powiatowy

inspektorat

weterynarii,

w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego.

2.2.2. Wnioski
W celu zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w roku 2017 należy:
 egzekwować od przedsiębiorców stosowanie i utrzymanie zasad systemu HACCP,
ponieważ system często jest wdrożony, ale nie jest stosowany w praktyce,
 objąć szczególnym nadzorem obiekty o złym stanie sanitarnym, ponieważ nadal
w kontrolowanych

obiektach

żywnościowo-żywieniowych

stwierdza

się

szereg

nieprawidłowości stanowiących naruszenie przepisów prawa. W związku z powyższym
istnieje konieczność egzekwowania od przedsiębiorców poprawy sytuacji w powyższym
zakresie, w oparciu o obowiązujące prawo,
 nadzorować zakłady żywienia zbiorowego otwarte i zamknięte, które są potencjalnym
źródłem zatruć pokarmowych,
 kontrolować sposób żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,
 kontrolować środki transportu żywności szczególnie transport nietrwałych oraz
nieopakowanych środków spożywczych,
 kontrolować oznakowanie środków spożywczych, suplementów diety, produktów
modyfikowanych genetycznie,
 egzekwować sprzedaż dzieciom i młodzieży grup środków spożywczych dozwolonych
w jednostkach systemu oświaty.
2.3. Higiena środowiska pracy
W roku 2016 skontrolowano 122 zakłady pracy zatrudniające 5842 pracowników.
Przeprowadzono ogółem 136 kontroli, w tym:
 w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin - 87
 w zakresie substancji, preparatów lub procesów technologicznym o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - 16
 w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy - 36
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 w ramach nadzoru nad prekursorami kat 2 i 3 - 4
 w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi – 47
W sprawie chorób zawodowych prowadzono 4 postępowania
W

związku z

działaniami

profilaktycznymi

w

zakresie

zjawiska

„dopalaczy”

przeprowadzono 2 kontrole.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 23 decyzje administracyjne
dot. stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie:
 substancji chemicznych i ich mieszanin - 8
 pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - 10
 oceny ryzyka zawodowego - 3
 złego stanu higieniczno-sanitarnego - 5
 wycofania z obrotu produktów biobójczych - 1
 przeprowadzenia badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami - 2
 zapewnienia pracownikom prawidłowego systemu udzielania pierwszej pomocy - 2
 czynników biologicznych występujących w miejscu pracy - 2
 2 decyzje dot. utylizacji produktów będących środkami zastępczymi
Liczba pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczenia najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
w zakresie narażenia na:


hałas - 537 pracowników (w 22 zakładach),



czynniki chemiczne - 2 pracowników (w 1 zakładzie).

2.3.1. Czynniki rakotwórcze
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, sklasyfikowane jako
rakotwórcze występują w 19 zakładach. W kontakcie z czynnikiem rakotwórczym
zatrudnionych jest 232 pracowników.
Procesy technologiczne, prace i czynniki chemiczne podczas, których dochodzi do
kontaktu z czynnikiem rakotwórczym w środowisku pracy:


prace związane z obróbką drewna twardego,



czynniki chemiczne (benzen, chromiany, chlorek metylenu).
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W nadzorowanych zakładach, w roku 2016 przeprowadzono 16 kontroli. Wydano
1 decyzję dot. prowadzenia rejestru prac i pracowników, w związku z występowaniem
w miejscu pracy czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Przekroczeń
najwyższych dopuszczalnych stężeń w nadzorowanych zakładach nie stwierdzono.

2.3.2. Substancje chemiczne i ich mieszaniny
W zakresie nadzoru nad chemikaliami przeprowadzono 87 kontroli. Kontrole
dotyczyły m.in. prawidłowego oznakowania i magazynowania substancji chemicznych i ich
mieszanin, posiadania odpowiednich kart charakterystyk substancji chemicznych i ich
mieszanin, sporządzonych na ich podstawie instrukcji bezpiecznego ich stosowania, jak
również dostosowania warunków pracy do określonych wymagań w tym zakresie.
W zakresie produktów biobójczych przeprowadzono 47 kontroli w podmiotach
zajmujących się wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem ww. produktów w działalności
zawodowej. W wyniku przeprowadzonych kontroli z obrotu wycofano 1 produkt z uwagi na
brak aktualnego pozwolenia na obrót.
2.3.3. Szkodliwe czynniki biologiczne
W zakresie nadzoru nad czynnikami biologicznymi skontrolowano 33 zakłady, które
zatrudniają pracowników narażonych na szkodliwy czynnik biologiczny zaliczany do grupy
3 - 219 pracowników, do grupy 2 - 399 pracowników.

2.3.4. Choroby zawodowe
W roku 2016 wydano 2 decyzje w sprawie chorób zawodowych:


decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - postępowanie
prowadzone w kierunku zaćmy wywołanej działaniem promieniowania podczerwonego
lub długofalowego nadfioletowego,



decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej, stwierdzona choroba: niedowład mięśni
wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną i trwałą dysfonią.

2.3.5. Środki zastępcze
W roku 2016 wydano 2 decyzje dot. utylizacji środków zastępczych. Wyniki badań
wykazały, że zatrzymane produkty zawierają substancje będącą środkiem zastępczym.
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2.4. Obiekty nauczania i wychowania
W zakresie nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania objętych było:
 zakładów stałych - 78 placówek - przeprowadzono 124 kontrole,
 placówek sezonowych - ogółem 92 - przeprowadzono 69 kontroli.
Zakłady stałe - ogółem 78 placówek, w tym:
 28 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, od dnia 1 września 2015 roku
nadzorem objęto 1 nowo wybudowane, niepubliczne przedszkole,
 2 żłobki,
 10 szkół podstawowych,
 4 gimnazja,
 15 zespołów szkół,
 1 centrum doskonalenia zawodowego,
 1 zakład specjalny z pobytem całodobowym,
 5 placówek wsparcia dziennego,
 1 ośrodek sportu i rekreacji,
 2 domy kultury,
 9 ognisk pracy pozaszkolnej.
Placówki sezonowe - w 2016

roku

zorganizowano ogółem 92 turnusy wypoczynku

zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej,
w tym:
 12 wypoczynków zimowych, skontrolowano 12 wypoczynków,
 80 wypoczynków w akcji letniej, w tym: 43 - w obiektach hotelowych lub innych,
w których świadczone są usługi hotelowe, 7 - wypoczynków w obiekcie używanym
okazjonalnie do wypoczynku, 13 obozów pod namiotami i 17 form wypoczynku
w miejscu zamieszkania. Przeprowadzono 57.
Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły: doprowadzenia do należytego stanu
technicznego nawierzchni dróg i boisk, ścian i sufitów w pomieszczeniach, zlikwidowania
zagęszczenia w placówkach, wydzielenia szatni dla uczniów oraz zlikwidowani prowadzenia
zajęć lekcyjnych w pomieszczeniach piwnicznych.
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W 2016 roku przeprowadzono szereg prac remontowych, które przedstawiały się
następująco:
 w 1 zespole szkół i 1 szkole podstawowej remont w pomieszczeniach sanitarnych dla
chłopców,
 w 1 zespole szkół i 2 przedszkolach przeprowadzono adaptację pomieszczeń
z przeznaczeniem na utworzenie oddziałów przedszkolnych (sale zajęć, łazienki, szatnie),


w 1 gimnazjum przeprowadzono termomodernizację sali gimnastycznej wraz z wymianą
okien.

 w 1 zespole utworzono salkę rekreacyjną z zamontowaniem konstrukcji do prowadzenia
zajęć wychowania fizycznego,
We wszystkich placówkach przeprowadzono remonty bieżące.
Wszystkie placówki nauczania i wychowania zaopatrywane są w wodę z wodociągów,
we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniona jest bieżąca, ciepła woda.
Nie wszystkie podłączone są do kanalizacji, część posiada zbiorniki bezodpływowe
lub własne oczyszczalnie ścieków.

W

2016

roku

w

6

szkołach

dokonano

oceny

obciążenia

uczniów

plecakami/tornistrami. Badaniem objęto 393 uczniów. Z przeprowadzonych badań
stwierdzono, że 126 uczniów, w granicach do 10% wagi ciała

posiadało

zbyt ciężkie

plecaki/tornistry, a w granicy do 15% wagi ciała zbyt ciężkie plecaki posiadało 12 uczniów.
Oceniono 323 rozkłady zajęć lekcyjnych, w tym 37 rozkładów było nieprawidłowych
(przerwy są krótsze niż 10 minut, zajęcia nie rozpoczynają się o tej stałej porze, są
przekroczone dopuszczalne liczby godzin w poszczególnych dniach tygodnia oraz
nieuwzględnione w każdym dniu zajęcia z elementami ruchu.
Oceniono dostosowania wielkości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów - oceną
objęto 973

stanowiska pracy

dzieci i młodzieży w 22 placówkach. Nie stwierdzono

nieprawidłowości.
W placówkach oświatowo – wychowawczych występują uciążliwości, które dotyczą:
 zmianowości w szkołach - występuje ona nadal w szkołach, szczególnie w oddziałach
nauczania początkowego, spowodowane jest to zbyt małą ilością pomieszczeń do nauki,

Strona 28 z 55

 zagęszczenia w pomieszczeniach do nauki, salach zajęć – w niektórych placówkach
pomieszczenia mają zbyt małą powierzchnię, w związku z tym uczniowie siedzą bardzo
blisko tablicy lub jest za duża liczba dzieci i młodzieży w danej klasie, brak również
kącików rekreacyjnych w pomieszczeniach szkolnych.
Potrzeby wykonania różnego rodzaju prac modernizacyjnych, remontowych
w placówkach nauczania i wychowania są jeszcze duże.
Mimo braku odpowiednich nakładów środków finansowych, zauważa się sukcesywną
poprawę warunków sanitarno – higienicznych i technicznych w tego typu placówkach.

3. Sytuacja epidemiologiczna
W 2016 roku nastąpił wyraźny spadek zachorowań w przypadku ospy wietrznej,
a w przypadku różyczki nie zarejestrowano żadnego zachorowania.
3.1. Zakażenia i zatrucia pokarmowe
Nie zarejestrowano zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome, czerwonkę bakteryjną,
jersiniozę, wzw t. A, zatrucie enterotoksyną gronkowcową, toksyną botulinową, grzybami.
 salmoneloza - 13 przypadków (wsp. zap. 22,77)
3 kobiety i 8 mężczyzn, w następujących grupach wiekowych:
0-4 - 7 osób,
5-9 - 1 osoba
30-39 - 1 osoba,
> 60 - 4 osoby.
3 osoby mieszkające w mieście i 10 osób mieszkających na wsi. Czynnikiem
etiologicznym była w 8 przypadkach Salmonella Enteritidis, a w 5 przypadkach
Salmonella Typhimurium.
 wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy - 45 przypadków
(wsp. zap. 78,80)
 biegunki u dzieci do lat 2 - 24 przypadki (wsp. zap. 1853,18)
 nie zarejestrowano ognisk zbiorowego zatrucia pokarmowego.
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3.2. Gruźlica
Zarejestrowano 2 przypadki zachorowania na gruźlicę (wsp. zap. 3,50)
2 mężczyzn: 1 w wieku 85 lat mieszkający na wsi i 1 w wieku 89 lat, mieszkający w mieście.
3.3. Wirusowe zapalenie wątroby
Nie zarejestrowano zachorowania na wzw t. A
 wirusowe zapalenie wątroby t. B - 3 przypadki (wsp. zap.5,25)
3 kobiety w wieku 24; 43 i 57 lat, 1 mieszkająca w mieście i 2 na wsi
Żadna osoba nie była narażona zawodowo.
 wirusowe zapalenie wątroby typu C - 6 przypadków (wsp. zap. 10,51)
4 mężczyzn w wieku 23; 51; 56 i 73 lat, 2 mieszkających na wsi i 2 w mieście oraz 2
kobiety w wieku 43 i 54 lat, mieszkające w mieście.
Żadna osoba nie była narażona zawodowo.
3.4. Choroby zakaźne wieku dziecięcego
Nie zarejestrowano zachorowań na odrę, różyczkę, różyczkę wrodzoną, nagminne porażenie
dziecięce.
 krztusiec - 3 przypadki (wsp. zap. 5,25)
 ospa wietrzna - 192 przypadki (wsp. zap. 336,22)
 nagminne zapalenie przyusznic – 3 przypadki (wsp. zap. 5,25)

3. 5. Grypa
Podejrzenia zachorowań na grypę – 29 895 przypadków (wsp. zap.52350,93)
59 osób było hospitalizowanych.
Wiek

Liczba

Liczba

zachorowań

skierowanych

osób

do szpitala

0-4

7086

20

5-14

7166

9

15-64

12632

8

3011

22

29895

59

65 i więcej
Razem
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3.6. Neuroinfekcje oraz choroby: meningokokowa, pneumokokowa i wywołana przez
Hemophilus influenzae
Neuroinfekcje. Zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na zapalenie opon mózgowordzeniowych i zapalenie mózgu o etiologii wirusowej u kobiety w wieku 34 lat mieszkającej
na wsi, a także 1 przypadek zachorowania na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
i zapalenie mózgu o etiologii bakteryjnej u mężczyzny w wieku 22 lat mieszkającego na wsi.
Nie zarejestrowano zachorowań na chorobę meningokokową, pneumokokową i wywołaną
przez Haemophilus influenzae.
3.7. Inne choroby zakaźne
Nie zarejestrowano zachorowań na włośnicę, leptospirozę, tasiemczyce w tym bąblowicę,
toksoplazmozę, listeriozę, posocznicę, salmonelozę pozajelitową, kampylobakteriozę,
zakażenie enterokrwotocznymi szczepami E. coli.
 borelioza - 14 przypadków (wsp. zap. 24,52)
7 mężczyzn w wieku 8; 31; 32; 38; 40; 56 i 57 lat, w tym 6 mieszkających

na wsi,

1 w mieście oraz 7 kobiet w wieku 20; 34; 57; 59; 63; 64 i 69 lat, w tym 3 mieszkające
w mieście i 4 na wsi. Z 14 zarejestrowanych przypadków 2 osoby były narażone zawodowo.
3.8. Zapobieganie wściekliźnie
Liczba zgłoszonych przypadków styczności i narażenia na wściekliznę - 78
Szczepienia przeciw wściekliźnie wykonano u 13 osób, wszystkie osoby otrzymały pełen cykl
(5 dawek).
3.9. Szczepienia ochronne
Liczba placówek wykonujących szczepienia ochronne - 16
Niepożądane odczyny poszczepienne u 3 osób po następujących szczepionkach: EUVAX 0,5,
INFANRIX-IPV-HIB, PENTAXIN, SYNFLORIX I CLODIVAC.
W 2016 roku nastąpił dalszy wzrost liczby opiekunów prawnych uchylających się od
poddania obowiązkowym szczepieniom ochronnym dzieci.
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4. Działalność oświatowo – zdrowotna
Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność
oświatowo - zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań
zdrowotnych… (art. 6 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
Głównym zadaniem pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia jest realizacja
działań o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym – podejmowanie działań
informacyjnych w celu zwiększenia poziomu wiedzy oraz świadomości jednostki
i społeczeństwa w kierunku zachowania i umacniania zdrowia.
Działalność z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w 2016 roku dotyczyła
następujących zagadnień:
 profilaktyka antynikotynowa,
 prawidłowe żywienie,
 aktywność fizyczna,
 promowanie zdrowego stylu życia,
 profilaktyka nowotworowa,
 profilaktyka chorób zakaźnych.
Powyższe działania skierowane były do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem:
 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 rodziców
 dyrekcji szkół i przedszkoli, koordynatorów do spraw edukacji prozdrowotnej
 służby zdrowia.
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4.1. Działania ogólnopolskie
4.1.1. Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”
Celem programu 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 kierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych, uczniów szkół
gimnazjalnych oraz ich rodziców i opiekunów.
Realizatorami zadań programowych w placówkach oświatowo – wychowawczych byli,
pedagodzy, nauczyciele wychowania fizycznego i biologii oraz pielęgniarki do spraw higieny
szkolnej.
W roku szkolnym 2015/2016 działaniami objęto 24 placówki oświatowo –
wychowawcze (12 gimnazjów i 12 szkół podstawowych) - łącznie 2201 uczniów.
W 4 placówkach oświatowo - wychowawczych przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Wolsztynie wspólnie ze szkolnymi koordynatorami podsumowali
realizację programu poprzez:
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia
Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie – podsumowanie realizacji
całorocznych działań. Uczniowie biorący udział w spotkaniu (14 osób) otrzymali
upominki ufundowanie przez Urząd Miejski w Wolsztynie.
 Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy – zajęcia na temat
zdrowego żywienia – pogadanka i przygotowywanie posiłków. Uczniowie biorący udział
w spotkanie (10 osób) otrzymali upominki ufundowanie przez Urząd Gminy Siedlec.
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kębłowie – konkurs, apel, scenki dramowe. Laureaci
konkursu otrzymali nagrody ufundowanie przez Urząd Miejski w Wolsztynie i 3 pakiety
gadżetów reklamowych (kubki, smycze, broszury).
 Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i przedszkole Samorządowe z Oddziałem
Integracyjnym w Kaszczorze – podsumowanie realizacji całorocznych działań (piramida
zdrowia, gazetki tematyczne). Uczniowie biorący udział w spotkaniu (11 osób) otrzymali
upominki ufundowanie przez Urząd Gminy Przemęt.
Opierając

się

na

informacjach

otrzymanych

od

szkolnych

koordynatorów

realizujących program „Trzymaj Formę!”, jak również z bieżących wizytacji wynika,
że większość placówek chętnie realizuje zagadnienia programowe i sam program uważają
za ciekawy. Poprzez realizację programu wzrasta świadomość uczniów w zakresie zdrowego
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stylu życia, kształtowania postaw prozdrowotnych, a także wpływu człowieka na własne
zdrowie. Szkolni koordynatorzy często narzekają na brak czasu i nadmiar innych inicjatyw,
jednak większość z nich uważa, że program powinien być kontynuowany.
Pojawiają się też takie osoby, które twierdzą, że program trwa już zbyt długo, jednak
realizują go na polecenie dyrekcji. Kolejną trudnością jest brak środków finansowych na
zakup, np. warzyw i owoców czy nagród dla laureatów konkursów. Koordynatorzy sugerują,
że wskazane byłoby dofinansowanie projektu, by wzbogacić ofertę zajęć dla dzieci
i młodzieży. Cenne byłyby nagrody i upominki z logo projektu.
Placówki oświatowo – wychowawcze, znajdujące się na terenie powiatu
wolsztyńskiego w miarę możliwości realizują jak najwięcej treści dotyczących tematyki
zdrowego stylu życia. Wśród uczestników można zauważyć pozytywne zmiany dotyczące
prowadzenia zdrowego trybu życia. Wzrasta w nich też świadomość dotycząca wpływu
żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.
4.1.2. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
Celem programu jest redukcja zagrożeń wynikających z palenia tytoniu w Polsce oraz
ochrona ludności przed zdrowotnymi, społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi
konsekwencjami palenia tytoniu oraz wdychania dymu tytoniowego.
W ramach realizacji programu zorganizowano:
 Konkurs „Palić, nie palić – oto – jest pytanie?” – w okresie od 19 lutego do 31 marca 2016
r. w szkołach podstawowych powiatu wolsztyńskiego odbył się etap szkolny
wojewódzkiego konkursu ”Palić, nie palić – oto jest pytanie?” na wykonanie memu
o tematyce antytytoniowej, kierowanego do uczniów klas piątych szkół podstawowych.
Udział w przedsięwzięciu (w etapie szkolnym) wzięło 146 uczniów. Do etapu
powiatowego wpłynęło 9 prac konkursowych, spośród których komisja konkursowa
wyłoniła trójkę laureatów. Praca laureata I miejsca została przesłana do Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu i reprezentowała powiat wolsztyński
w etapie wojewódzkim konkursu. Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd
Gminy Przemęt, Urząd Miejski w Wolsztynie oraz Urząd Gminy Siedlec.
 Szkolenie Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - dnia 20 czerwca 2016 roku w Niepublicznym
Gimnazjum w Wolsztynie odbyło się szkolenie dla uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy
Wolsztyn wytypowanych na Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Szkolenie dotyczące
profilaktyki palenia tytoniu zostało zorganizowane przez przedstawiciela Powiatowej
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Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wolsztynie. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne
połączone z warsztatami. W spotkaniu udział wzięło 12 uczniów szkół gimnazjalnych
Gminy Wolsztyn, którym przekazano gadżety ufundowane przez Urząd Miejski
w Wolsztynie.
 Spotkania z młodzieżą przebywającą na wypoczynku letnim:
- w dniu 8 lipca 2016 roku w Ośrodku Wypoczynkowym KROKUS w Wieleniu (organizator
wypoczynku: Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk 46”, ul. Ścinawska 21, Wrocław)
odbyło się spotkanie z młodzieżą, przebywającą na wypoczynku letnim w powiecie
wolsztyńskim oraz ich opiekunami. Prowadzono działania profilaktyczne, dotyczące
zdrowego stylu życia, rozmowy oraz dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych.
Zorganizowany został konkurs o zdrowym stylu życia. Laureaci otrzymali gadżety
ufundowane przez Urząd Miejski w Wolsztynie. W spotkaniu wzięło udział 21 dzieci.
- w dniu 22 lipca 2016 roku w Ośrodek Rekreacyjnym WIELKOPOLSKA w Rudnie
(organizator wypoczynku: Algaja Pracownia Rozwoju Intelektualnego Anna Popiel, Leona
Kruczkowskiego 23/41, 58-309 Wałbrzych) odbyło się spotkanie z młodzieżą przebywająca
na wypoczynku letnim w powiecie wolsztyńskim oraz ich opiekunami. Prowadzono działania
profilaktyczne, dotyczące spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania substancji
psychoaktywnych, instruktaże, rozmowy oraz dystrybucję materiałów informacyjno –
edukacyjnych. W spotkaniu udział wzięło 35 dzieci.
- w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Kompleksie Szkoleniowo – Weselnym RUEDA w Buczu
(organizator wypoczynku: Liceum Mistrzostwa Sportowego CERTUS ul. Obozowa 3, 67-200
Głogów) odbyło się spotkanie z młodzieżą przebywająca na wypoczynku letnim w powiecie
wolsztyńskim oraz ich opiekunami. Prowadzono działania profilaktyczne, dotyczące
spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania substancji psychoaktywnych,
instruktaże, rozmowy oraz dystrybucję materiałów informacyjno

– edukacyjnych.

Zorganizowany został konkurs na rozwiązanie krzyżówki. Laureaci otrzymali gadżety
ufundowane przez Urząd Miejski w Wolsztynie. W spotkaniu

wzięła udział młodzież

w wieku 17-18 lat przebywająca na wypoczynku letnim w powiecie wolsztyńskim – 20 osób.
W ramach Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
w placówkach oświatowo – wychowawczych powiatu wolsztyńskiego realizowane były niżej
wymienione programy edukacyjne.
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4.1.2.1. Program edukacyjny „Czyste Powietrze Wokół Nas”
W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektor Sanitarny zainicjował realizację
I edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”
na terenie całego kraju. Program jest kierowany dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających
do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również
rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami „0”.
Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie
ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
W roku szkolnym 2015/2016 działaniami objęto 31 placówek oświatowo –
wychowawczych – łącznie 819 dzieci i 667 rodziców.
Na zaproszenie koordynatora programu w Przedszkolu w Obrze i w Przedszkolu
w Chorzeminie odbyło się uroczyste podsumowanie działań realizowanych w ramach
programu „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Każde dziecko za udział w spotkaniu otrzymało
upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Wolsztynie.
Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie przedstawiciel Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie i przedstawiciele Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie wzięli udział w prelekcji na temat dymów
i zagrożeń z nimi związanych.
Opierając się na informacjach otrzymanych z placówek realizujących program „Czyste
Powietrze Wokół Nas”, jak również z bieżących wizytacji wynika, że program w placówkach
oświatowo – wychowawczych jak co roku realizowany był bardzo chętnie i z dużym
zaangażowaniem ze strony dzieci. Rodzice bardzo pozytywnie odebrali propozycję realizacji
programu w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Tylko w jednym z przedszkoli,
któremu złożono propozycje realizacji programu rodzice nie wyrazili zgody na udział ich
dzieci w zajęciach o tematyce antytytoniowej. Szkolni i przedszkolni koordynatorzy
podkreślają, że treści programowe są odpowiednio dostosowane do możliwości dzieci,
co wpływa na sprawną realizację zajęć. Poza zaproponowanymi pięcioma zajęciami, które
zostały zrealizowane prowadzono również szereg innych ciekawych działań np.: konkursy,
quizy, scenki dramowe, projekcje filmów, gazetki tematyczne, imprezy środowiskowe,
wycieczki, prelekcje i inne.
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4.1.2.2. Program edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez
zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności
dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz kształtowanie postaw asertywnych
związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Inicjatorem programu jest Główny Inspektor Sanitarny. Adresatami programu
są uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Na terenie powiatu
wolsztyńskiego programem objęto 14 szkół gimnazjalnych oraz 16 szkół podstawowych –
łącznie 1648 uczniów i 845 rodziców.
W wybranych placówkach oświatowo - wychowawczych całoroczne działania dotyczące
programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” podsumowano dodatkowymi przedsięwzięciami
wspólnie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 W dniu 30 maja 2016 r. w Zespole Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Kopanicy zorganizowano konkurs wiedzy o tytoniu, kierowany do uczniów klasy
szóstej szkoły podstawowej. W przedsięwzięciu wzięło udział 16 osób, spośród których
w drodze dogrywki wyłoniono trójkę laureatów, którzy otrzymali nagrody zakupione ze
środków finansowych Urzędu Gminy Siedlec. Działania wpisano w obchody Światowego
Dnia Bez Tytoniu oraz program edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie”
realizowanego w placówce.
 W dniu 7 czerwca 2016 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kębłowie
zorganizowano apel, podczas którego podsumowano programy edukacyjne realizowane
w placówce z ramienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uczniowie przedstawili
inscenizacje, dotyczące zdrowego stylu życia (w ramach programu „Trzymaj Formę!”)
oraz

profilaktyki

antynikotynowej

(w

ramach

programu

„Znajdź

Właściwe

Rozwiązanie”). W przedsięwzięciu wziął udział przedstawiciel PSSE w Wolsztynie, który
przekazał

informacje

dotyczące

realizowanych

programów

edukacyjnych

oraz

Światowego Dnia Bez Tytoniu. W przedsięwzięciu wzięło udział 65 osób.
Program w większości placówek oświatowo – wychowawczych został zrealizowany
w formie zaproponowanych zajęć warsztatowych. Szkolni koordynatorzy gotowy scenariusz
zajęć oceniają pozytywnie. Program „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” jest skorelowany
ze Szkolnym Programem Profilaktyki. W szkołach jest on realizowany od kilku lat.
Za każdym razem uczniowie z zainteresowaniem słuchają zawartych w nim informacji
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i chętnie uczestniczą w ćwiczeniach. Jednak jak co roku szkolni koordynatorzy zwracają
uwagę na brak jakichkolwiek materiałów edukacyjnych (kolorowe plansze, plakaty, ulotki,
naklejki, krzyżówki, rebusy, gry dydaktyczne itp.).
4.1.2.3. Program edukacyjny „Nie pal przy mnie proszę”
Program edukacji antynikotynowej dla uczniów z klas I – III szkoły podstawowej,
którego inicjatorem jest Główny Inspektor Sanitarny.
Celem programu jest:
- uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
- wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,
- uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia,
- uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego,
- wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich
palą papierosy.
Na terenie powiatu wolsztyńskiego program realizują 24 szkoły podstawowe – 1476
uczniów i 932 rodziców.
W dniu 23 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Przemęcie przedstawiciel PSSE
w Wolsztynie wziął udział w pogadance tematycznej i wspólnie ze szkolnym koordynatorem
programu podsumował całoroczne działania w ramach „Nie pal przy mnie, proszę”.
Na koniec zajęć przedstawiciel PSSE w Wolsztynie podziękował za udział w programie
i przekazał dzieciom oraz koordynatorowi upominki ufundowane przez Urząd Gminy
Przemęt.
W dniu 30 maja 2016 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy
przedstawiciel PSSE w Wolsztynie wziął udział w posiedzeniu komisji konkursowej
konkursu plastycznego „Nie pal przymnie, proszę” i apelu, na którym podsumowano
całoroczne działania w ramach programu oraz konkurs. Przedstawiciel PSSE w Wolsztynie
przekazał nagrody dla laureatów ufundowane przez Urząd Gminy Siedlec.
Program w placówkach oświatowo – wychowawczych oceniany jest dobrze.
Stwierdzono, że treści programowe są odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów.
Realizatorzy ocenili program jako atrakcyjny dla dzieci również ze względu na warsztatowy
charakter zajęć. Wprowadzenie edukacji antynikotynowej w szkołach uznano za słuszne.
Również rodzice rozumieją potrzebę prowadzenia zajęć o tematyce antynikotynowej
w placówkach oświatowo – wychowawczych. Gotowy scenariusz zajęć jest dużym atutem
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programu, jednak realizatorzy i dzieci są już znudzeni wieloletnim powtarzaniem tego
samego konspektu, a realizacja działań staje się nudna i monotonna. Koordynatorzy i dyrekcja
placówek wyrażają chęć realizacji programów edukacyjnych z ramienia Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (zarówno dotyczących profilaktyki antynikotynowe, jak i zdrowego stylu życia),
jednak sugerują, że warto byłoby opracować nowe książeczki i materiały. Dotychczasowe
dzieci znają już na pamięć (co utrudnia realizację programu). Jeśli chodzi o propozycje zmian,
to realizatorzy konsekwentnie od kilku lat sugerują, że wskazane byłoby uzupełnienie
programu o kolorowe plansze, plakaty, filmy edukacyjne, ulotki, gadżety itp.
4.1.2.4. Światowy Dzień Bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia

Jak co roku w okresie od maja do czerwca 2016 roku na terenie powiatu
wolsztyńskiego zorganizowano obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu, natomiast w okresie
od października do listopada 2016 roku obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.
Realizatorami działań był przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Wolsztynie we współpracy z pielęgniarkami do spraw higieny szkolnej, nauczycielami,
pedagogami oraz koordynatorami edukacji prozdrowotnej w poszczególnych placówkach
oświatowo – wychowawczych.
Formy realizacji:
 Udział w happeningu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wolsztynie w dniu 1 czerwca 2016 r. już po raz czwarty rozpoczęła się akcja pod nazwą
"Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, której organizatorem była Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie. W działania komendy włączyły się: Urząd Miejski w Wolsztynie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie i Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Wolsztynie. Wszyscy uczestnicy wysłuchali odezwy
społeczności PaT odczytanej przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji
w Wolsztynie Każdy z obecnych zamanifestował też swoją postawę przeciw
uzależnieniom wystukując przez 60 sekund rytm swego serca. Przedstawiciele Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie włączyli się w to przedsięwzięcie
i zorganizowali punkt informacyjno – edukacyjny, w którym prowadzili pomiar tlenku
węgla w wydychanym powietrzu, kolportaż ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz
udzielali instruktażu na temat ustawy antynikotynowej. W przedsięwzięciu uczestniczyli
uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

powiatu wolsztyńskiego, ich
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opiekunowie i zaproszeni goście – ok. 300 osób. Z punktu informacyjno – edukacyjnego
skorzystało ok. 100 osób. Z pomiaru smokerlyzerem skorzystało 35 osób.
 Punkt informacyjno – edukacyjny w Przychodni Lekarskiej „Na Wodnej” - w dniu
30 maja 2016 r. przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Wolsztynie zorganizował w przychodni lekarskiej akcję informacyjno – edukacyjną,
kierowaną do osób dorosłych. Działanie miało formę punktu informacyjno edukacyjnego, w ramach którego zainteresowane osoby mogły zmierzyć poziom tlenku
węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera, uzyskać informację na temat
szkodliwości palenia tytoniu oraz sprawdzić swoją wiedzę odpowiadając na pytania
z wyżej wymienionej tematyki. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnicy
otrzymali upominki rzeczowe w postaci długopisu. Ponadto przeprowadzono dystrybucją
materiałów informacyjno - edukacyjnych. Z działania punktu i pomiaru smokerlyzerem
skorzystało 13 osób.
 Apel oraz scenki dramowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kębłowie - w dniu
7 czerwca 2016 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kębłowie zorganizowano apel,
podczas którego podsumowano programy edukacyjne realizowane w placówce z ramienia
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uczniowie przedstawili inscenizacje, na temat
profilaktyki antynikotynowej (w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”).
W przedsięwzięciu

wziął

udział

przedstawiciel

Powiatowej

Stacji

Sanitarno

-

Epidemiologicznej w Wolsztynie, który przekazał informacje dotyczące realizowanych
programów edukacyjnych oraz Światowego Dnia Bez Tytoniu. Adresatami działań byli
uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej, kadra pedagogiczna oraz zaproszeni goście –
łącznie 65 osób.
 Konkurs wiedzy o tytoniu w Zespole Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Kopanicy - w dniu 30 maja 2016 r. w Zespole Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kopanicy przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Wolsztynie w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu i podsumowania
realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” zorganizował konkurs wiedzy
o tytoniu, który kierowany był do uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Udział
w przedsięwzięciu wzięło 16 uczniów. Komisja konkursowa sprawdziła prace i wyłoniła
zwycięzców. Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd Gminy Siedlec.
 Konkurs plastyczny i apel w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy –
w dniu 30 maja 2016 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy
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zorganizowano apel, podczas którego podsumowano konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy
mnie, proszę”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej29 osób. Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd Gminy Siedlec
i Dyrekcję szkoły. W apelu wzięli udział uczniowie uczęszczający do klas pierwszych
szkoły podstawowej, kadra pedagogiczna, goście - łącznie 57 osób.
 W dniu 30 maja 2016 r. do 26 placówek oświatowo – wychowawczych powiatu
wolsztyńskiego przesłano pisma intencyjne z tegorocznym hasłem obchodów Światowego
Dnia Bez Tytoniu.
 W dniu 25 maja 2016 r. na stronie internetowej PSSE w Wolsztynie zamieszczono dwie
informacje na temat Światowego Dnia Bez Tytoniu.
 Narada dla nauczycieli Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie w dniu 31 sierpnia 2016 r. przedstawiciel PSSE wziął udział w radzie pedagogicznej
w Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie, podczas której omówił
zagadnienia merytoryczne przyjęte do realizacji z ramienia Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w roku szkolnym 2016/2017 (w tym obchody Światowego Dnia Rzucania
Palenia Tytoniu). W spotkaniu wzięły udział 22 osoby. Organizatorem działań był
przedstawiciel PSSE w Wolsztynie.
 Narada dla pielęgniarek szkolnych - w dniu 9 listopada 2016 r. w Biurze Promocji
i Turystyki w Wolsztynie odbyła się narada dla pielęgniarek szkolnych na temat
programów edukacyjnych i interwencji nieprogramowych przyjętych do realizacji
z ramienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku szkolnym 2016/2017 (w tym obchody
Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu). W spotkaniu wzięło udział 7 osób.
Organizatorem działań był przedstawiciel PSSE w Wolsztynie.
 Punkt informacyjno – edukacyjny - w dniu 15 listopada 2016 r. w świetlicy Zespołu Szkół
Specjalnych w Wolsztynie (siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)
zorganizowano punkt informacyjno – edukacyjny, w ramach którego prowadzony został
pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera,
dystrybucja

materiałów

edukacyjnych,

instruktaż

dotyczący

zapisów

ustawy

antynikotynowej oraz szkodliwości palenia tytoniu. Działania kierowano do członków
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Wolsztynie. W spotkaniu wzięło udział
51 osób, natomiast z pomiaru smokerlyzerem skorzystało 12 osób. Organizatorem działań
był przedstawiciel PSSE w Wolsztynie.
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 Obchody ŚDRP w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik
Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie – konkurs wiedzy –
w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu w dniu 17 listopada
2016 r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia
Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie odbył się konkurs

wiedzy

kierowany do uczniów klas szóstych. Organizatorem działań był przedstawiciel PSSE
w Wolsztynie. Wkonkursie udział wzięło 28 uczniów, spośród których komisja
konkursowa wyłoniła trójkę laureatów. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundowane
zostały przez Urząd Miejski w Wolsztynie. Wszystkim uczestnikom konkursu przekazano
25 smyczy 25 długopisów z logo urzędu.
 Obchody ŚDRP w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie – konkurs plastyczny –
w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu w dniu 23 listopada
2016 r. Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie odbyło się podsumowanie konkursu
plastycznego kierowanego do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III
gimnazjum. Organizatorem działań był przedstawiciel PSSE w Wolsztynie. W konkursie
wzięło udział 53 uczniów, spośród których komisja konkursowa wyłoniła trójkę laureatów
w kategorii szkoła podstawowa i trójkę laureatów w kategorii gimnazjum. Nagrody
rzeczowe dla zwycięzców ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.

4.1.3.

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych
Celem programu i podjętych działań jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu

i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49
rokiem życia, a także określenie ryzykownych zachowań zdrowotnych kobiet ciężarnych
w Polsce oraz ich wpływu na zdrowie potomstwa.
Zasadnicze działania:
 Punkt informacyjno – edukacyjny w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie - w dniu
12 lutego 2016

r. przedstawiciel PSSE w Wolsztynie podczas dużej przerwy

zorganizował akcję informacyjno – edukacyjną dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
w Wolsztynie. Działanie miało formę punktu informacyjno - edukacyjnego, w ramach
którego zainteresowane osoby mogły zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym
powietrzu za pomocą smokerlyzera, uzyskać informację na temat szkodliwości palenia
tytoniu oraz sprawdzić swoją wiedzę odpowiadając na pytania z wyżej wymienionej
Strona 42 z 55

tematyki. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe
w postaci długopisu. Ponadto przeprowadzono dystrybucją materiałów edukacyjnych
i reklamowych. Udział w przedsięwzięciu wzięło 20 osób.


Punkt informacyjno – edukacyjny w Szkole Podstawowej w Karpicku - w dniu
19 kwietnia 2016 r. przedstawiciel PSSE w Wolsztynie zorganizował punkt informacyjno
– edukacyjny dla kadry pedagogicznej i administracyjnej szkoły oraz dla rodziców dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Karpicku . Działanie miało formę punktu
informacyjno - edukacyjnego, w ramach którego zainteresowane osoby mogły zmierzyć
poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera, uzyskać
informację na temat szkodliwości palenia tytoniu. oraz sprawdzić swoją wiedzę
odpowiadając na pytania z wyżej wymienionej tematyki. Za udzielenie prawidłowej
odpowiedzi w quizie uczestnicy otrzymali upominki w postaci długopisów. Ponadto
przeprowadzono dystrybucję materiałów informacyjno - edukacyjnych. Z działań punktu
skorzystało 15 osób.

 Punkt informacyjno – edukacyjny w Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie - w dniu 25 maja
2016 r. przedstawiciel PSSE w Wolsztynie zorganizował akcję informacyjno –
edukacyjną, kierowaną do osób dorosłych przebywających w placówce. Działanie miało
formę punktu informacyjno - edukacyjnego, w ramach którego zainteresowane osoby
mogły zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą
smokerlyzera, uzyskać informację na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz sprawdzić
swoją wiedzę odpowiadając na pytania z wyżej wymienionej tematyki. Za udzielenie
prawidłowej odpowiedzi uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe w postaci długopisu.
Ponadto przeprowadzono dystrybucją materiałów edukacyjnych i reklamowych. Z działań
punktu skorzystało 27 osób.
 Punkt informacyjno – edukacyjny w Przychodni „NA WODNEJ” w Wolsztynie – w dniu
30 maja 2016 r. przedstawiciel PSSE w Wolsztynie zorganizował akcję informacyjno –
edukacyjną, kierowaną do osób dorosłych przebywających w placówce. Działanie miało
formę punktu informacyjno - edukacyjnego, w ramach którego zainteresowane osoby
mogły zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą
smokerlyzera, uzyskać informację na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz sprawdzić
swoją wiedzę odpowiadając na pytania z wyżej wymienionej tematyki. Za udzielenie
prawidłowej odpowiedzi uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe w postaci długopisu.
Ponadto przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych i reklamowych. Z działań
punktu skorzystało 13 osób.
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 Udział w happeningu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wolsztynie w dniu 1 czerwca 2016 r. już po raz czwarty rozpoczęła się akcja pod nazwą
"Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, której organizatorem była Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie. W działania komendy włączyły się: Urząd Miejski w Wolsztynie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie i Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Wolsztynie. Wszyscy uczestnicy wysłuchali odezwy
społeczności PaT odczytanej przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji
w Wolsztynie Każdy z obecnych zamanifestował też swoją postawę przeciw
uzależnieniom wystukując przez 60 sekund rytm swego serca. Przedstawiciele Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie włączyli się w to przedsięwzięcie
i zorganizowali punkt informacyjno – edukacyjny, w którym prowadzili pomiar tlenku
węgla w wydychanym powietrzu, kolportaż ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz
udzielali instruktażu na temat ustawy antynikotynowej. W przedsięwzięciu uczestniczyli
uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu wolsztyńskiego,
ich opiekunowie i zaproszeni goście – ok. 300 osób. Z punktu informacyjno –
edukacyjnego skorzystało ok. 100 osób. Z pomiaru smokerlyzerem skorzystało 35 osób.
 Punkt informacyjno – edukacyjny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Wolsztynie - w dniu

11 czerwca 2016

r. przedstawiciele PSSE

w Wolsztynie wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Starostę Wolsztyńskiego
i Dyrektora SP ZOZ w Wolsztynie. Działanie miało formę punktu informacyjno edukacyjnego, w ramach którego zainteresowane osoby mogły zmierzyć poziom tlenku
węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera, uzyskać informację na temat
szkodliwości palenia tytoniu i zapisów ustawy antynikotynowej. Ponadto przeprowadzono
dystrybucję materiałów edukacyjnych i reklamowych. Z działań punktu skorzystało
68 osób. Udział w całym przedsięwzięciu wzięło ok. 300 osób.
 Punkt informacyjno – edukacyjny w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie – w dniu
14 czerwca 2016

r. przedstawiciele PSSE w Wolsztynie wzięli udział w akcji

zorganizowanej przez EduArt i GKRPA Działanie miało formę punktu informacyjno edukacyjnego, w ramach którego zainteresowane osoby mogły zmierzyć poziom tlenku
węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera, uzyskać informację na temat
szkodliwości palenia tytoniu i zapisów ustawy antynikotynowej. Ponadto przeprowadzono
dystrybucję materiałów edukacyjnych i reklamowych. Z działań punktu skorzystało
16 osób. W całym przedsięwzięciu wzięło udział 26 osób.
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 Spotkania z młodzieżą przebywającą na wypoczynku letnim:
- Spotkanie z młodzieżą przebywającą na wypoczynku letnim – instruktaż, rozmowa,
dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych: w dniu 14 lipca 2016 r. w Ośrodku
Wypoczynkowym BOROWIK w Karpicku (organizator wypoczynku: COSMOPOLITAN
Szkoła Języków Obcych, ul. Bulwar Ikara 10, Wrocław)

przedstawiciel PSSE

w Wolsztynie zorganizował prelekcję na temat wpływu substancji psychoaktywnych na
zdrowie człowieka kierowaną do młodzieży przebywającej na wypoczynku letnim
w powiecie wolsztyńskim. W spotkaniu wzięło udział 33 uczestników.
- Spotkanie z młodzieżą przebywającą na wypoczynku letnim – instruktaż, rozmowa,
dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych: w dniu 22 lipca 2016 r. w Ośrodku
Rekreacyjnym WIELKOPOLSKA w Rudnie (organizator wypoczynku: Algaja Pracownia
Rozwoju Intelektualnego Anna Popiel, Leona Kruczkowskiego 23/41, 58-309 Wałbrzych)
przedstawiciel PSSE w Wolsztynie zorganizował prelekcję na temat wpływu substancji
psychoaktywnych na zdrowie człowieka kierowaną do młodzieży przebywającej
na wypoczynku letnim w powiecie wolsztyńskim. Podczas spotkania młodzież miała
możliwość sprawdzić jaki wpływ na organizm człowieka ma alkohol (do tego zadania
wykorzystano alkogogle). W spotkaniu wzięło udział 35 uczestników.
- Spotkanie z młodzieżą przebywającą na wypoczynku letnim – instruktaż, rozmowa,
dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych: w dniu 29 lipca 2016 r.
w Kompleksie Szkoleniowo – Weselnym RUEDA w Buczu (organizator wypoczynku:
Liceum Mistrzostwa Sportowego CERTUS ul. Obozowa 3, 67-200 Głogów)
przedstawiciel PSSE w Wolsztynie zorganizował prelekcję na temat bezpiecznego
wypoczynku i wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka kierowaną do
młodzieży przebywającej na wypoczynku letnim w powiecie wolsztyńskim, która
połączona była z demonstracją upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu
alkoholu (alkogogle). Po prelekcji uczestnicy wypoczynku mieli za zadanie rozwiązać
krzyżówkę. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Urząd Miejski w Wolsztynie ufundował
upominki dla 3 laureatów konkursu na rozwiązanie krzyżówki i 2 najbardziej aktywnych
uczestników prelekcji.
- Spotkanie z młodzieżą przebywającą na wypoczynku letnim - w dniu 23 sierpnia 2016 r.
w Ośrodku Wypoczynkowym KROKUS w Wieleniu (organizator wypoczynku:
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk 46”, ul. Ścinawska 21, Wrocław) przedstawiciel
PSSE w Wolsztynie zorganizował prelekcję na temat bezpiecznego wypoczynku i wpływu
substancji

psychoaktywnych

na

zdrowie

człowieka

kierowaną

do

młodzieży
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przebywającej na wypoczynku letnim w powiecie wolsztyńskim. Po prelekcji uczestnicy
wypoczynku mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę. W spotkaniu wzięły udział 34 osoby.
Urząd Miejski w Wolsztynie ufundował upominki dla 3 laureatów konkursu
na rozwiązanie krzyżówki.
- Spotkanie z młodzieżą przebywającą na wypoczynku letnim - w dniu 23 sierpnia 2016 r.
w Ośrodku Wypoczynkowym KROKUS w Wieleniu (organizator wypoczynku:
Uczniowski Klub Sportowy „Junior”, Wrocław) przedstawiciel PSSE w Wolsztynie
zorganizował prelekcję na temat bezpiecznego wypoczynku i wpływu substancji
psychoaktywnych na zdrowie człowieka kierowaną do młodzieży przebywającej
na wypoczynku letnim w powiecie wolsztyńskim. Po prelekcji uczestnicy wypoczynku
mieli możliwość wykonania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
W spotkaniu wzięło udział 17 osób. Z pomiaru smokerlyzerem skorzystało 7 osób.
 Udział w konferencji dla nauczycieli – opiekunów szkolnych kół PCK - w dniu
5 października 2016 r. w Biurze Promocji i Turystyki w Wolsztynie Kierownik Oddziału
Rejonowego PCK w Wolsztynie, zorganizował konferencję dla nauczycieli, w której
udział wzięło 12 osób. Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
wziął udział w przedsięwzięciu i przedstawił zebranym informacje dotyczące kampanii,
działań akcyjnych i programów edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowo –
wychowawczych z ramienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zainteresowanym osobom
wykonano również pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu (z pomiaru skorzystało
8 osób).
 Event – punkt informacyjno – edukacyjny - w dniu 15 listopada 2016 r. przedstawiciel
PSSE w Wolsztynie wziął udział w spotkaniu z członkami Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Wolsztynie. Działanie miało formę punktu informacyjno –
edukacyjnego, w którym można było otrzymać instruktaż na temat zapisów ustawy
antynikotynowej oraz zdrowotnych skutków palenia tytoniu. Zainteresowane osoby mogły
też zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera
(z pomiaru skorzystało 12 osób). Udział w spotkaniu wzięło 51 osób.

4.1.4. Profilaktyka HIV/AIDS
W 2016 roku działaniami profilaktyki HIV/AIDS objęto wszystkie szkoły ponadgimnazjalne
oraz gimnazjalne znajdujące się w powiecie wolsztyńskim.
Celem podejmowanych działań był:
Strona 46 z 55



wzrost poziomu wiedzy o HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem ryzykownych
zachowań;



wzrost skuteczności i efektywności przekazu informacji z zakresu HIV/AIDS;



wykształcenie postaw akceptacji i tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na
AIDS;



propagowanie zasad profilaktyki HIV/AIDS;



wskazanie na sposoby bezpiecznego zachowania, które wykluczają możliwość zakażenie
się wirusem HIV.

Formy realizacji:
 „Bezpieczne Walentynki” - w dniu 12 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych
w Wolsztynie, przedstawiciel PSSE w Wolsztynie we współpracy z przedstawicielem
placówki p. Danielem Naskrentem, zorganizował

prelekcję na temat HIV/AIDS.

Uczestnicy spotkania otrzymali podkładki pod napoje z hasłem „Mój Walenty jest the
best, idzie ze mną zrobić test”, zakładki do książki oraz broszury informacyjne. Wśród
uczniów rozlosowano również kalendarze ścienne „Nie daj szansy AIDS”. Materiały
otrzymano z WSSE w Poznaniu. Uczestnikom spotkania przekazano także baloniki
serduszka zakupione ze środków PSSE w Wolsztynie.
 „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV” – dnia 14 kwietnia 2016 r. odbyło się
szkolenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wolsztyńskiego. W spotkaniu
wzięło udział 25 osób.
 Wojewódzki konkurs „NIE DAJ SZANSY AIDS” - w dniu 2 listopada 2016 r. do szkół
gimnazjalnych powiatu wolsztyńskiego przesłano regulamin konkursu „Nie daj szansy
AIDS” na wykonanie filmu pod tytułem „Krótki film o HIV”. Działania kierowano do
uczniów klas I – III szkół gimnazjalnych. Etap szkolny odbył się w okresie od 3 do 31
października 2016 r.
 Obchody Światowego Dnia AIDS– w dniu 29 listopada 2016 roku w Aesculap
Chifa Sp. z o.o. – Aesculap Akademia w Nowym Tomyślu zorganizowano obchody
Światowego Dnia AIDS, które połączone były z wcześniejszymi zmaganiami uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: wolsztyńskiego, nowotomyskiego oraz
grodziskiego w Międzypowiatowej Olimpiadzie Wiedzy „Czy wiesz wszystko o HIV
i AIDS?”. Działaniami objęto uczniowiów klas II szkół ponadgimnazjalnych z terenu
trzech powiatów – łącznie 27 uczestników. Podczas obchodów wręczono nagrody
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i upominki laureatom i uczestnikom olimpiady. Udział w przedsięwzięciu wzięło 110
osób. Sponsorami przedsięwzięć byli: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Starostwo
Powiatowe w Nowym Tomyślu, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
 Gminna Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS - w dniu 16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu zorganizowano olimpiadę wiedzy o HIV i AIDS.
Przedstawiciel PSSE w Wolsztynie wziął udział w pracach komisji konkursowej oraz
przekazał nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Siedlcu.
 Konkurs na wykonanie plakatu pod tytułem „Żyj bez HIV” – konkurs kierowany był
do uczniów klas drugich szkół gimnazjalnych powiatu wolsztyńskiego (13 szkół
gimnazjalnych). W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 198 uczestników.
Do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie zgłoszono 53 prace
konkursowe, z których komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów. Nagrody rzeczowe dla
laureatów ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Wolsztynie, Urząd Gminy
w Siedlcu i Urząd Gminy Przemęt.
4.2. Działania wojewódzkie
4.2.1. „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”
Celem programu było zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom dzieci uczęszczającym
do oddziałów przedszkolnych i oddziałów „0” szkół podstawowych powiatu wolsztyńskiego,
w jaki sposób powinni postępować, aby umocnić zdrowie i zapobiec chorobom. Grupa
docelowa to dzieci 5 i 6 – letnie – rozpoczynające naukę – zamieszkujące powiat wolsztyński
oraz ich rodzice.
Inicjatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Poznaniu.
W roku szkolnym 2015/2016 programem objęto 34 placówki oświatowo –
wychowawcze - 913 dzieci oraz 898 rodziców i opiekunów.
Zasadnicze działania:
 Narady z dyrektorami szkół i przedszkoli – łącznie 34 placówki.
Łącznie udział w naradach wzięło 45 osób.
 Konferencja dla nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK – w dniu 7 października
2016 r. w Biurze Promocji i Turystyki w Wolsztynie odbyła się konferencja, podczas
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której przedstawiciel PSSE w Wolsztynie omówił bieżące zagadnienia przyjęte
do realizacji w roku szkolnym 2015/16. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.
 Narada dla nauczycieli i pedagogów placówek oświatowo – wychowawczych – w dniu
8 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie
odbyła się narada, podczas której przedstawiciel PSSE w Wolsztynie omówił zagadnienia
przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2015/16. W spotkaniu wzięło udział 17 osób.
 Prelekcja na temat grypy – w dniu 10 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Wolsztynie przedstawiciel PSSE wspólnie z pielęgniarką szkolną wziął udział
w prelekcji na temat grypy. Adresatami działań były dzieci uczęszczające do oddziału
„0”- 16 dzieci.
 Prelekcja na temat bezpieczeństwa – w dniu 31 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej
nr 5 w Wolsztynie przedstawiciel PSSE w Wolsztynie i przedstawiciele Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie wzięli udział w prelekcji na temat
dymów i zagrożeń z nimi związanych. Adresatami działań były dzieci uczęszczające do
oddziału „0” – 14 dzieci.
 Prelekcja na temat zdrowego stylu życia – w dniu 16 maja 2016 r. w Przedszkolu
Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu odbyła się prelekcja na temat
zdrowego stylu życia, której adresatami były dzieci uczęszczające do oddziału „0” –
23 dzieci. Za aktywny udział w spotkaniu uczestnicy otrzymali upominki ufundowane
przez Urząd Gminy Przemęt.
 Podsumowanie realizacji programu – w dniu 18 maja 2016 r. w Przedszkolu w Jażyńcu
odbyła się pogadanka podsumowująca całoroczne działania w ramach programu, w której
wzięły udział dzieci uczęszczające do oddziału „0” – 11 dzieci. Za aktywny udział
w spotkaniu uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Gminy Siedlec.
 Podsumowanie realizacji programu - w dniu 10 czerwca 2016 r. w Przedszkolu
w Chorzeminie odbyło się uroczyste podsumowanie programu. Dzieci przedstawiły scenki
dramowe zaproszonym gościom, młodszej grupie oraz kadrze przedszkola. Adresaci
programu otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Wolsztynie.
W przedsięwzięciu wzięło udział 71 osób.
 Dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych – 34 placówki
Materiały przekazane do szkół i przedszkoli:
- 55 szt. – ulotki dla nauczycieli,
- 685 szt. – broszura dla rodziców,
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- 685 szt. – kolorowanki.
Opierając się na informacjach otrzymanych od przedszkolnych i szkolnych
koordynatorów realizujących program, jak również na podstawie bieżących wizytacji
stwierdzono, że program na stałe wpisał się w działalność profilaktyczną realizowaną
na terenie placówek i jest bardzo dobrze odbierany zarówno przez rodziców, jak
i nauczycieli. Sporym atutem programu są materiały edukacyjne dla dzieci i ich rodziców.

4.2.2. Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”
Bezpośrednim celem Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” jest
zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby
dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego.
Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży
w Polsce.
Grupą docelową są uczniowie oddziałów „0”, rodzice dzieci uczęszczających do
oddziałów „0”, uczniowie gimnazjów oraz ich rodzice.
Program realizowany jest od stycznia 2009 roku, natomiast od kwietnia 2011 roku ma
miejsce kontynuacja – utrzymanie Projektu w placówkach oświatowo – wychowawczych.
Inicjatorem programu jest Wojewódzka Stacja – Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu.
Zasadnicze działania:
 Szkolenie dla młodzieży gimnazjalnej na poziomie powiatowym - w dniu 21 czerwca
2016 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy odbyło się szkolenie dla
21 - osobowej grupy uczniów klasy drugiej. Szkolenie zorganizowane przez
przedstawiciela Powiatowej Stacji – Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie,
dotyczyło realizacji projektu w powiecie wolsztyńskim, wpływu żywienia i aktywności
fizycznej na zdrowie człowieka oraz najważniejszych problemów zdrowotnych
występujących w populacji dzieci i młodzieży. Młodzież wzięła także udział w zajęciach
warsztatowych.
 Festyn zdrowotny - w dniu 6 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Karpicku odbył
się festyn zorganizowany w ramach realizacji projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc
działamy”. W przedsięwzięciu uczestniczyły dzieci 4, 5, 6 i 7 – letnie uczęszczające do
placówki oraz grono pedagogiczne (łącznie 55 osób). Festyn rozpoczął się występami
artystycznymi dzieci uczęszczających do poszczególnych oddziałów. Następnie
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przygotowano i przeprowadzono różnego typu konkurencje sportowe, śpiewano piosenki
i tańczono zumbę. Zwieńczeniem festynu było wręczenie wszystkim uczestnikom
upominków w postaci koszulek oraz zakładek do książki z logo projektu ufundowanych
przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu. Festyn został
zorganizowany przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Wolsztynie oraz kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Karpicku.
 Festyn zdrowotny - w dniu 22 czerwca 2016 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Świętnie odbył się festyn zorganizowany w ramach realizacji projektu „Bądźmy zdrowi
– wiemy, więc działamy”. W przedsięwzięciu uczestniczyły dzieci 4, 5, 6 i 7 – letnie oraz
grono pedagogiczne (łącznie 65 osób). Festyn rozpoczął się występami artystycznymi
dzieci. Następnie przeprowadzono rozgrzewkę i zorganizowano tor przeszkód
do pokonania przez każdego uczestnika. Zwieńczeniem festynu było wręczenie wszystkim
uczestnikom upominków w postaci koszulek oraz zakładek do książki z logo projektu
ufundowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu.
Festyn został zorganizowany przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wolsztynie oraz

kadrę pedagogiczną Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego w Świętnie.
 Konkurs plastyczny pod hasłem „Bądźmy zdrowi” kierowany dla uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu wolsztyńskiego - informację o konkursie przesłano do 13 szkół
gimnazjalnych (100% szkół gimnazjalnych realizujących projekt). W okresie od 3 do 31
października 2016 r. w szkołach gimnazjalnych powiatu wolsztyńskiego odbył się etap
szkolny wojewódzkiego konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”.
Działania kierowano do uczniów klas I – III szkół gimnazjalnych. W etapie szkolnym
udział w konkursie wzięło 140 uczniów. Do etapu powiatowego z placówek oświatowo –
wychowawczych nadesłano 9 prac konkursowych, z których komisja konkursowa
wyłoniła 3 laureatów. Nagrody dla laureatów ufundowane zostaną przez Wojewódzką
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Praca laureata I miejsca przesłana została do WSSE
w Poznaniu, gdzie reprezentowała powiat wolsztyński w etapie wojewódzkim konkursu.
4.2.3. Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny
Celem projektu „Wiem - nie biorę ! Jestem bezpieczny”, jest wzrost świadomości
społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na
funkcjonowanie organizmu ludzkiego.
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W ramach projektu zorganizowano wraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej
Policji w Wolsztynie szkolenie dla wychowawców, nauczycieli i pedagogów (łącznie 22
osoby) dotyczące dopalaczy, które odbyło się w Gimnazjum nr 2 im. Powstańców
Wielkopolskich w Wolsztynie.
4.3. Inne działania realizowane w 2016 roku
„Światowy Dzień Zdrowia”
W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia podejmowane były liczne
działania. Grupą docelową byli mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów szkół wszystkich typów, pacjentów przychodni lekarskich,
czytelników prasy lokalnej oraz

internautów.

Realizacja przebiegała dzięki wsparciu

koordynatorów działań prozdrowotnych na terenie placówek oświatowych i ośrodków
zdrowia oraz pielęgniarek do spraw higieny szkolnej. Hasłem przewodnim Światowego Dnia
Zdrowia w 2016 roku była cukrzyca.
Zasadnicze działania:
- konkurs na rozwiązanie krzyżówki dla ogółu społeczeństwa. Krzyżówka ukazała się
w gazecie lokalnej „Na Temat” (nakład 10 000) oraz na stronie internetowej PSSE
w Wolsztynie. Na konkurs wpłynęło 15 zgłoszeń. Spośród poprawnych odpowiedzi Dyrektor
PSSE w Wolsztynie wylosowała dwoje laureatów. Nagrody (2 glukometry z paskami)
ufundowane zostały przez Timig. Telefoniczna informacja medyczna i gospodarcza. Sklep
medyczny w Wolsztynie, ul. Wodna – glukometry i
gleukometrów

oraz

nagrody

rzeczowe

ufundowane

PSSE w Wolsztynie - paski do
przez

Starostwo

Powiatowe

w Wolsztynie.
- konkurs plastyczny na zakładkę do książki pod hasłem „Cukrzyca”. Działania kierowano do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wolsztyn (3 placówki
oświatowo – wychowawcze). Do PSSE w Wolsztynie wpłynęło 6 prac konkursowych.
W dniu 11 kwietnia 2016 r. Komisja konkursowa wytypowała dwoje laureatów. Nagrody
w konkursie ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.
- prelekcja na temat Światowego Dnia Zdrowia i cukrzycy dla uczniów wybranych klas
Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie. W ramach realizacji
przedsięwzięcia do współpracy zaproszono p. Aldonę Gierak – edukatora cukrzycy,
pielęgniarkę oddziałową oddziału chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu
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Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. Prelekcję poprowadziły p. Anna Wawrzyńska – PSSE
w Wolsztynie oraz p. Aldona Gierak – SP ZOZ w Wolsztynie. W przedsięwzięciu udział
wzięły 34 osoby.
- w dniu 22 marca 2016 r. przesłano listy intencyjne do 46 placówek oświatowo –
wychowawczych oraz 14 podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Informacje prasowe i internetowe:


w dniu 7 kwietnia 2016 w tygodniku „Na Temat” ukazała się informacja dot. Światowego
Dnia Zdrowia oraz konkurs na rozwiązanie krzyżówki dla czytelników.



na stronie internetowej PSSE w Wolsztynie zamieszczono 13 informacji.

4.4.

Współpraca z innymi instytucjami
W 2016 roku w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia współpraca

prowadzona była z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami
wspierającymi zadania z zakresu ochrony zdrowia. Przedstawiciel Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Wolsztynie pozyskał środki finansowe oraz nakłady
rzeczowe na działalność informacyjno – edukacyjną od następujących instytucji:
- Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,
- Urząd Miejski w Wolsztynie,
- Urząd Gminy Przemęt,
- Urząd Gminy Siedlec,
- Pracownia Psychologiczno – Terapeutyczna „Neuro – Psycho – Soma” w Wolsztynie.
Łącznie w 2016 roku pozyskano: z urzędów – 5475,91 zł oraz 50 kubków,
50 długopisów, 50 smyczy; z PSSE w Wolsztynie – 2502,15 zł.
Oprócz tego w 2016 roku przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wolsztynie podjął współpracę z:
 Komendą Powiatową Policji w Wolsztynie – w ramach realizacji szkoleń, prelekcji,
happeningów i akcji profilaktycznych,
 Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wolsztynie – w zakresie realizacji
szkoleń na temat uzależnień,
 MAKS - MED. Sp. z o.o. Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Zespół Specjalistycznych
Poradni Lekarskich w Wolsztynie - w zakresie realizacji i prowadzenia przedsięwzięć
prozdrowotnych,
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 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie - w zakresie
realizacji i prowadzenia przedsięwzięć prozdrowotnych,
 Zarządem Rejonowym PCK w Wolsztynie - w zakresie realizacji konferencji, konkursów
i olimpiad promujących zdrowy styl życia,
 Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie – w zakresie bezpłatnego udostępniania sali
na organizację szkoleń, narad, konferencji itp.

Darmowa jest także publikacja informacji w 4 redakcjach gazet lokalnych.
Podczas realizacji Międzypowiatowej Olimpiady Wiedzy „Czy wiesz wszystko o HIV i AIDS?”
współpracują ze sobą: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie, Nowym
Tomyślu oraz Grodzisku Wlkp.

5. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polega głównie na sprawowaniu
nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nad warunkami higieny
środowiska oraz wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców powiatu przy zajmowaniu
stanowisk dotyczących projektów dokumentów, w szczególności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, sprawowaniu

nadzoru pod względem

wymagań

higienicznych i zdrowotnych nad warunkami higieny środowiska dla mieszkańców powiatu
przy wydawaniu opinii w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
sprawowaniu nadzoru pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych, jakie powinny
spełnić pomieszczenia, w których są udzielone świadczenia zdrowotne i inne obiekty
budowlane – przy wydawaniu opinii, postanowień i decyzji na wniosek organu administracji
lub zainteresowanego podmiotu, na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.
W 2016 roku wydano:
 9 uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko na podst. art. 48, art. 53 i art. 54 w związku z art. 58 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
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 48 opinii w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podst. art. 64
ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 90 ust.2 pkt 2 w związku z art. 78
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
 53 uzgodnienia dokumentacji projektowej, negatywnie - 0,
 Na wniosek poszczególnych jednostek inwestycyjnych uczestniczono w 58 odbiorach
częściowych i końcowych obiektów, w tym w 35 odbiorach dotyczących dopuszczenia
obiektu budowlanego do użytkowania, odmownych - 0.
Odbiory są dokonywane wspólnie z pracownikami innych komórek organizacyjnych PSSE.
Do najczęstszych usterek zauważalnych w trakcie obiorów zaliczyć można: brak
zamontowanych urządzeń sanitarnych oraz brak pomiarów wentylacji grawitacyjnomechanicznej.
Nie dokonano kontroli obiektu w trakcie realizacji inwestycji.
Wydano 100 decyzji rachunkowych, każdorazowo wszczęto postępowanie administracyjne.

6. Podsumowanie
W 2016 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie przeprowadził
ogółem

1616

kontroli

sanitarnych,

na

podstawie

których

wydał

789

decyzji

administracyjnych, w tym:
 391 decyzji merytorycznych,
 398 decyzji płatniczych.
Wydano także 29 postanowień. Nałożono 47 mandatów karnych, na łączną kwotę 8 800,00 zł.
Spraw do sądów nie kierowano.

Opracowała:
KRYSTYNA WYRWA
Młodszy Asystent Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
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