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1. INFORMACJE OGÓLNE
Celem nadrzędnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej

jest utrzymanie bezpieczeństwa

zdrowotnego mieszkańców powiatu wielickiego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce realizuje ten cel poprzez sprawowanie
bieżącego

i

zapobiegawczego

nadzoru

sanitarnego

oraz

prowadzenie

działalności

przeciwepidemicznej, oraz działalności oświatowo – zdrowotnej.
Nadzór sprawowany jest dla 116 487 mieszkańców, na obszarze o powierzchni 429 km2.
Ustawowe zadania realizowane są przez następujące komórki organizacyjne PSSE

w

Wieliczce:


Sekcja Nadzoru Higieny Żywności ,Żywienia i Przedmiotów Użytku (4 osoby)



St. Pracy ds. Nadzoru Higieny Komunalnej w tym monitoringu wody (2 osoby)



St. Pracy ds. Nadzoru Higieny Pracy (1 osoba)

 St. Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży (1 osoba)
 Sekcja Nadzoru Epidemiologii (3 osoby)
 St. Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (1 osoba)
 Samodzielne St. Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia( 1 osoba).
W okresie podlegającym ocenie ( wg tabeli nr 1 „ OCENA REALIZACJI ZADAŃ
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE od 2010
do 2012 r.) liczba obiektów objętych nadzorem wynosiła ogółem 2061 przeprowadzono 2501
kontroli.
W wyniku kontroli w związku ze stwierdzonymi naruszeniami wymagań sanitarnych wydano
660 decyzji zarządzających, wystawiono 427 rachunków na kwotę 40.555,32 zł, 107
mandatów na łączną kwotę 26.450 zł.
Przeprowadzono 579 dochodzeń epidemiologicznych. Wydano 12 decyzji o chorobach
zawodowych. Pobrano 636 prób do badań laboratoryjnych.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano 48 wniosków na stan sanitarno – techniczny,
uzgodniono 21 dokumentacji projektowych, dokonano 117 odbiorów obiektów.
Uzgodniono 17 miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego i
uzgodniono 15 zakresów i stopni szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko.
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OCENA REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE od 2010 do 2012 r.

Lp.

Rodzaj zadania

1

2

2012

2011

2010

3

5

4

1

Liczba obiektów nadzorowanych

2061

1812

1657

2

Liczba przeprowadzonych kontroli

2501

2420

2374

3

Liczba wydanych decyzji

660

702

806

4

Liczba i kwota nałożonych mandatów

107 /
26450

109 /
24200

116 /
22.850

5

Liczba unieruchomień obiektów

0

0

0

6

Liczba dochodzeń epidemiologicznych

579

455

306

7

Liczba zgłoszonych chorób zakaźnych

2145

2615

1404

8

Procent wszczepienia dzieci i młodzieży

97,7%

97,8 %

97,5%

9

Liczba decyzji o chorobach zawodowych

13

13

41

10 Liczba imprez oświatowo-zdrowotnych

0

1

2

11 Liczba wykonanych pomiarów laboratoryjnych

0

0

0

12 Liczba pobranych prób do badania

636

605

687

13 Liczba wniosków

48

45

47

14 Liczba uzgodnień dokumentacji projektowej

21

33

54

15 Liczba odbiorów obiektów

117

121

180
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1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH I
ZATRUĆ POKARMOWYCH
W 2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce zgłoszono 2145
przypadki chorób zakaźnych (w tym 601 grypy - 0 przypadków hospitalizowanych ), ogółem
hospitalizowano 98 przypadki zachorowań.
Lp.

Rodzaj choroby

2012
zach/hosp

2011
zach/hosp

2010
zach/hosp

1

2

4

6

5

1

Salmonellozy

30/25

40/27

20/15

2

Biegunki

369/34

53/16

51/26

3

Zatrucia pokarmowe

4/3

1/1

1/1

4

Tężce

1/1

0/0

1/1

5

Krztusiec

37/9

3/1

1/1

6

Szkarlatyna

173/2

152/0

80/0

7

Zapalenie opon

8/8

13/13

21/21

8

Zapalenie mózgu

0/0

0/0

2/2

9
10
11
12

Borelioza

Różyczka

21/0
33/0
761/10
13/0

25/0
25/0
652/3
2/0

24/1
84/1
731/0
8/0

13

WZW A

0/0

1/1

0/0

14

WZW B

0/0

0/0

2/2

15

WZW C

0/0

0/0

0/0

16

Świnka

17/0

16/0

12/0

17

Mononukleoza

0/0

0/0

0/0

18

Tasiemczyca

0/0

0/0

0/0

19

Grypa ogółem

601/0

1338/7

262/1

20

Nowo wykryte HCV

12/0

12/0

24/0

21

Posocznica (sepsa)

0/0

0/0

0/0

22

Choroba
meningokokowa

1/1

1/1

2/2

23

inne

64/5

281/57

71/20

2145/98

2615/127

1397/94

Pokąsani p/zwierzęta
Ospa

OGÓŁEM

uwaga:
w poszczególnych kolumnach liczby oznaczają liczbę zgłoszonych zachorowań/liczbę
hospitalizowanych
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Sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych gminach:
Wieliczka

Gdów

Biskupice

Niepołomice

Kłaj

695
zachorowań

775
zachorowań

46
zachorowań

292
zachorowań

337
zachorowań

Ogółem zanotowano:
Spadek liczby chorób zakaźnych m. in.:
- salmonellozy
- 30 przypadków
- grypa ogółem
- 601 przypadki
- borelioza
- 21 przypadków
- zapalenie opon mózgowych ogółem - 8 przypadków

a rok 2011 - 40 przypadków
a rok 2011 - 1338 przypadki
a rok 2011 - 25 przypadków
a rok 2011 - 21 przypadki

Wzrost zachorowań zanotowano:
- biegunki ogółem
- 369 przypadki
- różyczka
- 13 przypadków
- ospa
- 761 przypadki
- krztusiec
- 37 przypadki
- tężec
- 1 przypadek

a rok 2011
- 229 przypadków
a rok 2011 - 3 przypadki
a rok 2011 - 652 przypadki
a rok 2011 3 przypadki
a rok 2011 - 0 przypadków

Z wyżej wymienionych jednostek chorobowych utrzymującą się tendencję wzrostową
zarejestrowano w przypadku zachorowań na płonicę (szkarlatynę):
Rok 2010 - 80 przypadków
Rok 2011 - 152 przypadki
Rok 2012 - 173 przypadki
CHOROBY PRZECIW KTÓRYM PROWADZONE SĄ SZCZEPIENIA OCHRONNE.
Błonica
Od kilku lat nie notuje się zachorowań na błonicę. Dobrze uodpornione są dzieci,
natomiast niemal połowa dorosłych jest wrażliwa na błonice; z uwagi na ograniczenie krążenia
zarazka w populacji, brak jest stymulowania odporności w sposób naturalny. Ryzyko
zachorowania dotyczy ludzi biednych, źle odżywionych i migrantów z Krajów Europy
Wschodniej.
Minister Zdrowia zaleca podawanie dawek przypominających szczepionki Td (p/błonicy i
tężcowi) osobom powyżej 19-go roku życia. Ponadto obowiązujące Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 28.11.2005r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych
wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych
stanowiskach (Dz. U. Nr 250,poz.2113), zaleca pracodawcom przeprowadzenie szczepień u
osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą osób przyjeżdżających z obszarów
występowania błonicy lub u osób wyjeżdżający na te obszary.
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Tężec
W roku 2012 odnotowano jeden przypadek zachorowania na tężec na terenie powiatu
wielickiego. Osoba starsza zraniona w pietę gwoździem.
Przeciw tężcowi uodpornione są dzieci i młodzież do 19 go roku życia – dzięki
obowiązującemu Programowi Szczepień Ochronnych. U pozostałych osób następuje spadek
odporności z uwagi na to, zalecane jest podanie dawki przypominającej co 10 lat.
Aktualne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.11.2005r. zaleca pracodawcom
szczepienia przeciw tężcowi osób na stanowiskach takich jak: obsługa zwierząt gospodarskich,
przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz konserwacji urządzeń
służących temu celowi, a także na stanowiskach wymagających częstego kontaktu z glebą.
Krztusiec
W omawianym 2012 roku zanotowano 37 zachorowań na krztusiec, tylko 10 z nich nie
miało szczepień, pozostali zaszczepieni pełnym cyklem zg. Z obowiązującym kalendarzem
szczepień. 9 osób było Hospitalizowanych było 9 osób w większości starsi, nieszczepieni.
Wszyscy zostali wyleczeni bez powikłań.
Nadmienić należy, że w aktualnym kalendarzu szczepień istnieje obowiązek szczepień przeciw
krztuścowi do 6. roku życia tj. 3 pierwsze dawki w odstępach 6-8 tygodniowych , czwarta
dawka (uzupełniająca ) w 16-18 m. ż. i ostatnia w 6 rok życia ( dawka przypominająca ).
Poliomyelitis i ostre porażenie wiotkie.
Na terenie powiatu wielickiego w 2012 r. nie odnotowano zachorowania na poliomyelitis.
Odra - nie odnotowano żadnego zachorowania.
Różyczka
W roku 2012 zarejestrowano 13 przypadków zachorowania na różyczkę, nie hospitalizowane.
Zachorowania dotyczyły głównie dzieci - 12 przypadków, z czego 6 było zaszczepionych
dwiema lub jedna dawką, oraz jedna osoba dorosła nie szczepiona. Wszystkie przypadki
przebiegały łagodnie bez powikłań.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Nie zgłoszono w analizowanym okresie sprawozdawczym żadnego przypadku zachorowania
na WZW typu „B”. Program Szczepień Ochronnych przewiduje nieodpłatne szczepienia dla
noworodków, dzieci w 14 roku życia oraz studentów Akademii Medycznej i pomaturalnych
szkół medycznych oraz osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia, osób z bliskiego
otoczenia chorych na WZW B lub nosicieli antygenu HBs Ag, osób z przewlekłym
uszkodzeniem wątroby i dializowanych, dla osób zakażonych HIV i dzieci z wrodzonym lub
nabytym defektem odporności oraz operowanych z wyłączeniem krążenia ustrojowego. Od
roku 2004 rozszerzono Program Szczepień dla osób z przewlekłym uszkodzeniem wątroby co
wpływa na zabezpieczenie tej grupy osób przed zachorowaniem. Szczepienia wskazane są
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również pracownikom mającym kontakt z materiałem zakaźnym (biologicznym, pochodzenia
ludzkiego) – szczepienia te powinny być finansowane przez pracodawcę.
W 2012 roku tutejszy Inspektor skierował do szczepień bezpłatnych 6 osób z otoczenia
nosicieli WZW typu B, oraz 3 osoby dorosłe nosiciele p/ciał ` WZW „C”.
Liczba nowych zarejestrowanych nosicieli HBS w analizowanym roku sprawozdawczym
wynosi 9 osób.
Wścieklizna
W 2012 r. na terenie powiatu wielickiego przeprowadzono 62 wywiady epidemiologiczne u
osób pokąsanych przez zwierzęta (47-psy, 9-koty, 1kuna 1mysz, 2-szczur, 1tchórz, 1 małpa ).
Nadzorowano przebieg szczepień przeciwko wściekliźnie u 33 pokąsanych przez nieznane
zwierzęta, w pozostałych 29 przypadkach nie było konieczności prowadzenia szczepień
w wyniku przedstawionego zaświadczenia weterynaryjnego z obserwacji
zwierząt
w kierunku wścieklizny. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.11.2005 w
sprawie wykazu stanowisk oraz szczepień ochronnych
wskazanych do wykonania
pracownikom podejmującym lub zatrudnionych na tych stanowiskach (Dz. U. Nr
250,poz.2113), przewiduje objęcie szczepieniami osoby zatrudnione na stanowiskach
związanych z diagnostyką wścieklizny u zwierząt lub na stanowiskach wymagających kontaktu
z nietoperzami. Szczepienia te są finansowane przez pracodawcę.
Świnka (mumps).
W roku 2012 odnotowano 17 przypadków zachorowań w tym 14 dzieci. Nieszczepione 3 osoby
dorosłe i 2 dzieci, pozostali szczepieni (wszystkie osoby leczone ambulatoryjnie).
Nadzorowany stan uodpornienia dzieci waha się w granicach 90% co powoduje, że duża
grupa dzieci objęta obowiązkowym szczepieniom jest nieuodporniona.
Ospa wietrzna
W roku 2012 zarejestrowano 761 przypadków – a w roku 2011 – 652 zachorowań,
zaobserwowano wzrost zachorowań. Większość zachorowań dotyczy dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym. Główny Inspektor Sanitarny nie przewiduje szczepień obowiązkowych.
Szczepienie przeciwko ospie wietrznej zalecane jest wyłącznie dzieciom
z obniżoną
odpornością w przebiegu ciężkich i przewlekłych chorób oraz dla dzieci przebywających w
domach dziecka, w żłobkach. Zapobieganie polega na izolacji chorych, przestrzegania zasad
higieny w kontakcie z chorym i przedmiotami w jego otoczeniu. Brak zainteresowania
szczepieniami zalecanymi p/ospie wpływa na dużą liczbę rokrocznie zgłaszanych przypadków.
W roku 2012 zaszczepionych zostało 96 osób w wieku od 0 – do 19 roku życia
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Neuroinfekcje
Zachorowania na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spadły z 13 w 2011 r. do
8 w 2012 r. Wszystkie przypadki hospitalizowano. Zgłoszone przypadki to infekcje wirusowe.
W każdym przypadku zarejestrowano pełny powrót do zdrowia, nie odnotowano powikłań. W
żadnym przypadku nie wyizolowano drobnoustroju chorobotwórczego.
Choroba meningokokowa
Zgłoszono 1 przypadek zachorowania na chorobę meningokokową. Jedna osoba dorosła
hospitalizowana na oddziale zakaźnym w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego
w
Krakowie oś. Na Skarpie 66. Osoba nie była szczepiona. Osoby z otoczenie -5 zostały objęte
chemioprofilaktyką.
Biegunki u dzieci do lat dwóch
Zarejestrowano łącznie 96 przypadki zachorowań, z czego 10 z powodu rota wirusa,
(24 hospitalizowanych w tym 10 z powodu wirusa rota) w porównaniu z 2011 r, w którym
odnotowano ogółem 53 - przypadki zaobserwowano wzrost zakażeń .
Od 2008 roku w programie szczepień ochronnych zaleca się szczepienie przeciwko rota
wirusom u dzieci do 24 tygodnia życia. W 2012 roku zarejestrowano 238 dzieci
zaszczepionych szczepionką zalecaną ( rok 2011 – 253 dzieci ).
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
W roku 2012 nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na WZW A na terenie
powiatu wielickiego.
Program szczepień ochronnych zaleca szczepienia przeciw WZW typu A niektórym grupom
zawodowym zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, także osobom zawodowo
wyjeżdżającym do krajów rozwijających się o wysokiej zapadalności na WZW typu A oraz na
stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych lub
konserwacji urządzeń służących temu celowi, także dzieciom w wieku przedszkolnym,
szkolnym i młodzieży szczególnie rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej, które nie
chorowały na WZW typu A.
Grypa
W roku 2012 odnotowano ogółem 601 zgłoszeń zachorowań lub podejrzeń zachorowań na
grypę sezonową, nie było przypadków hospitalizowanych.
W zapobieganiu zachorowaniom dużą rolę odgrywają szczepienia ochronne. Szczepionka
ważna tylko w danym sezonie zalecana jest szczególnie osobom starszym, w stanach
obniżonej odporności, przewlekle chorym, a także niektórym grupom zawodowym.
Na terenie powiatu wielickiego w 2012 roku zaszczepiono ogółem 918 osób ( w tym - dzieci
do lat 14 – 63, dorosłych - 855 ).
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INNE CHOROBY :
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
W roku 2012 nie zgłoszono zachorowań na WZW typu „C”, zarejestrowano 12 przypadków
nosicielstwa p/HCV( trzem osobom wydano skierowania do szczepienia przecie WZW B).
Ocenia się, że około 70 – 80 % przypadków WZW typu C przebiega bezobjawowo i w procesie
mało aktywnym może trwać 20 – 30 lat, co stwarza trudności w rozpoznaniu i powoduje
niedoszacowanie liczby zachorowań. Nie bez znaczenia jest też mała dostępność badań
serologicznych krwi potwierdzających zakażenie HCV tj. badanie RNA HCV u osób u których
w podstawowym badaniu stwierdzono p/ciała anty HCV. Brak szczepień przeciw WZW typu
C sprawia, że jedyną drogą zapobiegania są działania niespecyficzne między innymi
rygorystyczne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, aseptyki – przy wykonywaniu
zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek.
Zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe
W roku 2012 zarejestrowano ogółem 399 przypadków zatruć pokarmowych i zakażeń
jelitowych o etiologii bakteryjnej i wirusowej, a w 2011 r - 279 przypadków, co świadczy o
znacznym wzroście zachorowań.
Najczęstszą przyczyna to: pałeczka salmonelli, escherichia coli, rota wirus, gronkowiec.
Nie zarejestrowano żadnego zatrucia zbiorowego.
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2. ANALIZA WYKONANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W ROKU 2012
W 2012 roku na terenie powiatu wielickiego sprawowano nadzór nad 22 punktami
szczepień, które skontrolowano przeprowadzając 40 kontroli.
Podczas wykonywania czynności kontrolnych w placówkach podlegających nadzorowi
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wieliczce zwracano szczególną uwagę na:
- wykonawstwo szczepień ochronnych – stan zaszczepienia dzieci i młodzieży
- kwalifikacje personelu zatrudnionego w punktach szczepień wykonującego szczepienia
- sposób przekazywania dokumentacji szczepień między świadczeniodawcami
- sposób prowadzenia rejestrów osób zapisanych i wypisanych z placówek
- prawidłową gospodarkę szczepionkami i zachowanie łańcucha chłodniczego
- sprawozdawczość roczną i kwartalną
- bieżący stan sanitarno higieniczny.
Wykonawstwo szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień
na 2012 r na terenie powiatu wielickiego w poszczególnych grupach wiekowych w porównaniu
do roku 2011 przedstawia poniższa tabela. Dane pochodzą ze sprawozdań z realizacji szczepień
ochronnych sporządzanych przez punkty szczepień.
Odnotowano procentowy wzrost zaszczepionych dzieci w czterech rocznikach w
stosunku do 2011r. Spadek zaś wystąpił wśród dzieci w 1 , 6 i 19 r. ż.
Prawdopodobną przyczyną spadku był brak określonego wieku do szczepień ( więcej dzieci
urodzonych w II połowie roku) oraz znaczny wzrost zachorowań na ospę i infekcje
grypopodobne, co spowodowało przesunięcie pediatrów z punktów szczepień do poradni
dziecka chorego.
Dużym problemem jest podanie ostatniej dawki szczepionki p/ błonicy i tężcowi młodzieży w
19 r. ż. Osoby te często przebywają poza miejscem stałego zameldowania i niechętnie zgłaszają
się do punktów szczepień.
NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP)
W roku 2012 na terenie powiatu wielickiego zarejestrowano 4 przypadki niepożądanych
odczynów poszczepiennych u dzieci o charakterze łagodnym, bez jakichkolwiek powikłań –
najczęściej obrzęk w miejscu wkłucia a u jednego dziecka wysypka o charakterze grudkowym
(w 2011 brak ).
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zgłaszania NOP , placówki służby
zdrowia na terenie których rozpoznano odczyn obowiązane są do natychmiastowego zgłoszenia
tego faktu do terenowo podległego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
GOSPODARKA PREPARATAMI SZCZEPIONKOWYMI
Wykonywanie kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek przez świadczeniodawców
odbierających preparaty w PSSE w Wieliczce pozwala na ciągły nadzór nad prawidłowym ich
wykorzystaniem. Każdy punkt zaopatrzony jest w lodówkę, prowadzony jest monitoring
temperatury (rejestr sprawdzania wartości temperatury w lodówce – 2 razy na dobę). Na
każdym etapie transportu preparatów szczepionkowych nadzorowane jest prawidłowe
zachowanie łańcucha chłodniczego. W roku 2012 dla potrzeb realizacji Programu Szczepień
Ochronnych tut. Inspektor pobrał 13 276 sztuk szczepionek na kwotę 211 690,95 zł.
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ANALIZA WYKONANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W POWIECIE WIELICKIM

Rok życia
1 rok życia

2 rok życia

3 rok życia

6 rok życia

7 rok życia

Rodzaj szczepienia

Różnice
2011/2012

2011

2012

WZW B 2+3x

92,9

86,2

DTP

3x

60,8

56,6

-6,7
-4,2

Polio

2x

60,7

56,6

-4,1

HIB niepełne

61,0

56,4

-4,6

WZW B 2+3x

99,9

100

+0,1

DTP

3+4x

98,1

98,1

0

Polio

2+3x

98,3

98,1

-0,2

MMR

79,0

79,0

0

HIB

97,9

98,4

+0,5

DTP

4x

91,2

92,7

+0,5

Polio

3x

91,2

92,8

+0,6

MMR/odra

96,2

97,0

+0,8

DT

5x

78,9

76,5

- 2,4

Krztusiec 5x

78,9

76,5

-2,4

Polio

4x

78,9

76,5

DT

5x

92,9

92,6

-0,3

Krztusiec 5x

92,9

92,6

-0,3

Polio

92,9

92,6

-0,3

4x

-2,4

10 rok życia

MMR

97,4

99,8

+2,4

11 rok życia

MMR dziewczęta

98,7

99.6

+0,9

89,9

+1,1

78,3

-5,9

14 rok życia

Td

19 rok życia

Td

88,8
84,2
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SZCZEPIENIA ZALECANE:
Wśród szczepień zalecanych odnotowano wzrost zainteresowania szczepieniami
p/ospie wietrznej
oraz szczepieniami p/ zakażeniom Steptococcus pneumoniae.
(prawdopodobnie wynika to ze zmian wprowadzonych w sierpniu 2011r do Programu
Szczepień Ochronnych – które polegały na rozszerzeniu grup ryzyka) .
W stosunku do roku 2011 spadło zainteresowanie szczepieniami p/ grypie sezonowej i
p/zakażeniom Neisseria meningitidis.

Szczepienia zalecane:

Szczepienia zalecane

2011

2012

Neisseria meningitidis

541osób

179 osób

p/grypie powyżej 14 roku życia
p/biegunce rotawirusowej

1329
262

1070
263

p/ospie wietrznej

79

108

p/kleszczowe zap. mózgu
p/ Streptococcus pneumoniae

50
536

44
541

p/wirusom brodawczaka ludzkiego
p/ tężcowi

102
550

13

20
591

3.

STAN SANITARNY PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce znajdują
się 152 placówki służby zdrowia, należą do nich następujące grupy obiektów:
- lecznictwo zamknięte
1
- lecznictwo otwarte
56
- gabinety prywatne
90
- inne obiekty świadczące usługi związane z obszarem działalności medycznej - 5
Kontrole przeprowadzone są głównie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, ale także
wykonywane są kontrole interwencyjne, akcyjne, tematyczne. Nadzór sanitarny jest
sprawowany oparciu o obowiązujące przepisy prawne i wytyczne GIS z wykorzystaniem
obowiązujących procedur kontrolnych (protokoły i załączniki dla poszczególnych grup
obiektów).
Podział na gminy:
Wieliczka 78 obiektów kontroli 65
Niepołomice 45 obiektów kontroli 29
Gdów 23 obiekty kontroli 19
Kłaj 4 obiekty kontroli 2
Biskupice 2 obiekty kontroli 2
LECZNICTWO ZAMKNIĘTE

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce
znajduje się 1 obiekt Lecznictwa Zamkniętego tj.
Poradnia Zdrowia Rodziny ,,LIFE” Niepołomice Pl. Zwycięstwa 6
Położnictwo /ginekologia – 1 oddział -5 łóżek, 4 łóżeczka noworodkowe.
W trakcie nadzoru nad placówkami Lecznictwa Zamkniętego szczególną uwagę zwracano na
następujące zagadnienia:
-stan techniczny pomieszczeń i urządzeń mający wpływ na stan sanitarno-higieniczny,
-higieniczne i chirurgiczne mycie rąk
-procesy dezynfekcji i sterylizacji, mycie, suszenie i pakowanie narzędzi, materiałów
medycznych, jak również dokumentowanie procesów sterylizacji
- postępowanie z odpadami medycznymi
- postępowanie z czystą, brudną bielizną
- sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń
- postępowania po ekspozycji
-przestrzeganie przez personel w obowiązujących obiektach procedur sanitarno-higienicznych.
Przeprowadzono 1 kontrole sanitarną .
W obiekcie opracowane są procedury , stan sanitarno- higieniczny baz uwag.
Sprzęt medyczny w dobrym stanie technicznym systematycznie nadzorowany przez dozór
techniczny –prowadzone są książki serwisowe.
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LECZNICTWO OTWARTE
Pod nadzorem jest 56 obiektów. Przeprowadzono 56 kontrole sanitarne w (NZOZ, POZ,
SPZLO). Dezynfekcja narzędzi i sprzętu prowadzona jest na bieżąco wg. opracowanych
procedur lub technik postępowania. Preparaty dezynfekcyjne uzupełniane na bieżąco.
W wyniku przeprowadzonego nadzoru sanitarnego na 56 wykonane kontrole najczęściej
powtarzające się uchybienia to:
-brak właściwych oznakowań roztworów dezynfekcyjnych ,
-brak właściwego postępowania ze sprzętem do sprzątania,
-brak właściwej temperatury przechowywania odpadów,
-brak szczegółowych procedur obowiązujących w placówkach ,
W czasie nadzoru nad prawidłowością gospodarowania odpadami medycznymi stwierdzono, że
odpady te zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.30 lipca 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, odpady te segregowane są w
miejscach ich powstawania i gromadzone w oznakowanych pojemnikach. Placówki posiadają
umowy na transport odpadów do utylizacji podpisane z prywatnymi koncesjonowanymi
firmami, oraz prowadzą ewidencję ilości przekazywanych odpadów. Odpady medyczne z
wyjątkiem odpadów o ostrych końcach gromadzone są w workach jednorazowego użytku
zróżnicowanych kolorystycznie wg. rozporządzenia . Odpady o ostrych końcach gromadzone
są w pojemnikach plastikowych twardo ściennych. Odpady przechowywane są do momentu
odbioru przez prywatnego przewoźnika w lodówkach lub pomieszczeniach piwnicznych
niedostępnych dla osób postronnych.
W porównaniu z rokiem ubiegłym obserwuje się systematyczną poprawę warunków
sanitarno- technicznych w nadzorowanych placówkach na terenie powiatu wielickiego.

GABINETY PRYWATNE

Pod nadzorem Sekcji Higieny Lecznictwa w 2012 roku znajdowały się 90 gabinety prywatne.
Ogółem w tej grupie obiektów przeprowadzono 60 kontroli sanitarne w
skontrolowanych gabinetach stan sanitarno – higieniczny nie budził zastrzeżeń. Pozostałe
gabinety zostały zaplanowane do kontroli na rok 2013. W gabinetach sukcesywnie podnoszony
jest standard w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny. Występują braki w opracowaniu
procedur, lekarze posiadają instrukcje postępowania np. technika mycia rąk itp.
W 2 gabinetach stwierdzono uchybienia dot. braku wymaganych procedur, w związku z czym
wydane zostały zalecenia pokontrolne i wydano decyzje fakturowe.
Zaopatrzenie w asortyment środków dezynfekcyjnych i ich zastosowanie w sprzęt
jednorazowego użytku nie budził zastrzeżeń. W gabinetach gdzie jest wymagana sterylizacja
ciśnieniowo- parowa prowadzone są wewnętrzne kontrole procesów sterylizacji przy użyciu
sporali A, stosowane są również wskaźniki chemiczne umieszczane wewnątrz pakietów.
Gospodarka odpadami medycznymi prowadzona prawidłowo zg. z roz. Ministra Zdrowia.
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4.

HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA i PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

W 2012 roku w Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku pod nadzorem
znajdowało się ogółem 1014 obiektów z czego skontrolowano 848 obiekty. Przeprowadzono
łącznie 915 kontroli w tym 325 kontroli interwencyjnych, wydano42 decyzje administracyjne,
178 decyzji płatniczych oraz 96 decyzji zatwierdzających nowe obiekty. Za stwierdzone w
trakcie kontroli sanitarnych uchybienia nałożono 105 mandatów karnych na kwotę 25750,00 zł.
Pobrano do badań laboratoryjnych 175 prób w tym 27 prób nieplanowanych z czego wyniki 24
prób zostały zakwestionowane. Zarejestrowano 14 wniosków na złą żywność.

Ocena stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych oraz
materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Rodzaj obiektu
(grupy obiektów wg.MZ-48)

Liczba obiektów
pod nadzorem
w 2012 roku
22

Liczba obiektów w których
dokonano oceny stanu
sanitarnego
17

Lp.
1

Piekarnie

2

Sklepy spożywcze

381

121

3

104

58

173

111

5

Zakłady żywienia zbiorowego
zamkniętego
Zakłady żywienia zbiorowego
otwarte
Magazyny hurtowe

33

11

6

Kioski spożywcze

59

5

7

Ciastkarnie

10

7

8

Wytwórnie makaronów

2

0

9

Wytwórnie lodów

3

3

10

Automaty do lodów

6

4

11

Przetwórnie owocowo
warzywne i grzybowe

2

2

12

Wytwórnie napojów ezalkoholowych
i rozlewnie piwa

1

1

13

Zakłady garmażeryjne

7

6

14

5

4

15

Wytwórnie wyrobów
cukierniczych
Inne wytwórnie żywności

9

2

16

Obiekty ruchome i tymczasowe

56

25

17

Środki transportu

55

0

18
19

Inne obiekty obrotu żywnością

59
5

9
3

10

0

1

1

4

20
21

Wytw. materiałów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością
Miejsca obrotu wyrobami przeznacz.
do kontaktu z żywnością
Wytwórnie środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego
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liczba procentowa obiektów w poszczególnych gminach powiatu
wielickiego

Biskupice
5%

Gdów
14%

Biskupice
Gdów
Kłąj
Niepołomice
Wieliczka

Kłąj
7%

Wieliczka
47%

Niepołomice
27%

Gdów

Kłaj

Niepołomice Wieliczka

RAZEM

L. placówek 54

141

69

273

477

1014

Kontrole

44

143

49

176

503

915

Decyzje

2

6

8

4

22

42

Mandaty

8/1150

12/3100

6/1600

21/5650

58/142500

105/25750

%
nieprawidło
wości

22,7%

12,6%

28,6%

14,2%

15,9%

16,1%

Nazwa

Biskupice

Piekarnie
Liczba zakładów nie zmieniła się w porównaniu do roku 2011 tzn. wynosiła 22 w 2012
roku. Skontrolowano 19 zakładów, przeprowadzono 32 (w roku 2011-37) kontrole sanitarne i
kontrole sprawdzające w tym 10 (w roku 2011-1) kontroli interwencyjnych. W 2012 roku nie
pobierano prób do badań laboratoryjnych ( w 2011 pobrano 3 próby). Wydano 9 (w roku 20119) decyzji administracyjnych.. Nałożono 9 (w roku 2011-9 ) mandatów karnych na kwotę
2450,00 zł (w roku 2011- 2850,00 zł), 5 (w roku 2011-5) zakładów posiada wdrożony system
HACCP.

17

liczba piekarni w poszczególnych gminach
Gdów; 3

Biskupice; 1
Wieliczka; 9

Kłąj; 2

Niepołomice; 7

Sklepy spożywcze
Liczba sklepów zwiększyła się z 370 w roku 2011 do 381 w 2012 r. Skontrolowano
381 (w roku 2011-351 ) obiektów, sklasyfikowano 121(w roku 2011- 196) obiekty.
Przeprowadzono 420 (w roku 2011-373) kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających w tym
214 kontroli interwencyjnych. Wydano 16 (w roku 2011-33 ) decyzji administracyjnych,
nałożono 45 (w roku 2011-47) mandatów karnych na kwotę 11500,00 zł(w roku 20119800,00zł). Do badań pobrano 112 (w roku 2011-110) prób żywności, z czego 3 (w roku 20115) zbadane próby zostały zakwestionowane.
W 26 obiektach wdrożono system HACCP.
liczba sklepów w poszczególnych gminach
Biskupice; 14;
4%

Gdów; 62; 16%

Kłaj; 31; 8%

Wieliczka; 178;
47%

Niepołomice;
96; 25%

Zakłady żywienia zbiorowego otwartego
Ilość obiektów żywienia zbiorowego w roku 2012 zwiększyła się w stosunku do liczby
obiektów w 2011r. i wynosiła 173 (w 2011 – 158) , w tym 40 (w roku 2011-35) zakładów
małej gastronomii. Skontrolowano 166 zakładów w tym 23 zakłady małej gastronomii,
sklasyfikowano 111 zakładów w tym 18 zakładów małej gastronomii. Przeprowadzono 166 (w
roku 2011-154) kontroli sanitarnych i sprawdzających w tym 23 (w roku 2011-30) kontrole w
zakładach małej gastronomii, w wyniku których wydano 14 (w roku 2011-12) decyzji
administracyjnych . Za uchybienia stwierdzone podczas kontroli nałożono 43 (w roku 2010-28
) mandaty karne na kwotę 10150,00 zł(w roku 2011 -5900,00 zł) w tym 2 na 500, 00 zł (w roku
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2011-1 na 200,00 zł) w obiektach małej gastronomii. Liczba obiektów z wdrożonym systemem
HACCP zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2011 z 9 do 11 zakładów. Pobrano 2 próby do
badań laboratoryjnych ( niekwestionowane).
liczba zakadów żywienia otwartego w poszczególnych
gminach

Gdów; 22;
13%

Biskupice;
10; 6%

Kłaj; 11; 6%
Wieliczka; 87;
50%
Niepołomice;
43; 25%
Ciastkarnie
W porównaniu do roku 2011 liczba ciastkarni zmniejszyła się z 11 do 10 w 2012 roku.
Skontrolowano 9 zakładów, sklasyfikowano 7. Przeprowadzono 19 kontroli sanitarnych i
kontroli sprawdzających, w tym 3 kontrole interwencyjne. W wyniku stwierdzonych uchybień
nałożono 1 mandat karny na kwotę 300,00 zł. Do badań mikrobiologicznych pobrano 9 prób,
nie stwierdzono prób kwestionowanych. Nie wydawano decyzji administracyjnych.

liczba ciastkarni w poszczególnych gminach
Biskupice; 1;
10%
Gdów; 0; 0%

Kłaj; 2; 20%

Wieliczka; 4;
40%
Niepołomice; 3;
30%

Kioski spożywcze
Liczba kiosków w 2012 roku według ewidencji wynosiła 59 , z czego 7 zostało
skontrolowanych, a sklasyfikowanych na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego - 5
obiektów. Przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających. Nie wydawano
decyzji administracyjnych. Nie karano mandatami karnymi.
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liczba kiosków spożywczych w poszczególnych gminach

Gdów; 8; 14%

Biskupice; 4; 7%

Kłaj; 2; 3%

Wieliczka; 34; 57%

Niepołomice; 11;
19%

Magazyny hurtowe
Liczba hurtowni w porównaniu z rokiem ubiegłym zmieniła się i wyniosła 33 zakłady (
w 2011r - 31), skontrolowano 29 obiektów, 11 sklasyfikowano. W obiektach tych
przeprowadzono 42 kontrole sanitarne w tym 27 interwencyjnych . Pobrano 31 prób do badań
laboratoryjnych z czego 16 prób zostało kwestionowanych. W wyniku stwierdzonych
nieprawidłowości, nałożono 1 mandat
karny na kwotę 200,00 zł. Wydano 2 decyzje
administracyjne.
Liczba obiektów z wprowadzonym systemem HACCP zwiększyła się w porównaniu do roku
2011 z 4 do 6 .
liczba magazynów hurtowych w poszczególnych gminach
Biskupice; 0; 0%
Wieliczka; 13;
40%

Gdów; 7; 21%

Kłaj; 1; 3%

Niepołomice; 12;
36%

Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego
Liczba obiektów w roku 2012 objętych nadzorem wyniosła 104, a w 2011- 94.
Zatwierdzone zostało 13 nowych obiektów Skontrolowano 71 i sklasyfikowano 58 zakładów.
Przeprowadzono 76 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających z czego 2 interwencyjne.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono 3 mandaty karne na kwotę 650,00 zł. Nie
wydawano decyzji administracyjnych. W 13 obiektach wdrożono system HACCP.
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liczba obiektó żywienia zamkniętego

Biskupice; 4; 4%

Gdów; 11; 11%
Kłaj; 6; 6%

Wieliczka; 54; 51%
Niepołomice; 12;
36%

Stołówki w szkołach
Liczba stołówek w szkołach wynosiła 33 w tym 19 z żywieniem w systemie
cateringowym. (w 2011 – 31). W 2012 roku zostały zatwierdzone 2 nowe stołówki z
żywieniem w systemie cateringowym. Skontrolowano 17 (w tym 5 w systemie cateringowym)
i sklasyfikowano 14 ( w tym 3 z żywieniem w systemie cateringowym) nadzorowanych
stołówek, przeprowadzono 20 ( w tym 5 z żywieniem w systemie cateringowym) kontroli
sanitarnych, w tym 1 interwencyjną. Nie wydawano decyzji administracyjnych i nie karano
mandatami. W 1 stołówce został wdrożony system HACCP.
Stołówki w przedszkolach
Liczba stołówek w porównaniu z rokiem ubiegłym zmieniła się i wyniosła 45 ( w tym
13 z żywieniem w systemie cateringowym), - w 2011 roku pod nadzorem było 41 stołówek (w
tym 12 z żywieniem w systemie cateringowym). Skontrolowano 35 ( w tym 7 z żywieniem w
systemie cateringowym) i sklasyfikowano 33 obiekty w ( tym 3 z żywieniem w systemie
cateringowym) . Przeprowadzono 35 kontroli sanitarnych (w tym 7 z żywieniem w systemie
cateringowym). Nie wydano decyzji administracyjnych. Nie karano mandatami karnymi.
W 11 przedszkolach wprowadzono system HACCP.
Stołówki pracownicze
W 2012 roku liczba stołówek pracowniczych zmniejszyła się w porównaniu do roku
2011 i wynosiła 5 ( w 2011 – 6 stołówek) W 2012 r. skontrolowano 4 obiekty. Przeprowadzono
4 kontrole sanitarne. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono 2 mandaty na kwotę
400,00 zł. Jedna stołówka posiada wdrożony system HACCP.
Stołówki w domach opieki społecznej
Liczba stołówek zwiększyła się w porównaniu do roku 2011 z 3 do 4 ( w tym 1 z
żywieniem w systemie cateringowym) Skontrolowano 4 (w tym 1 z żywieniem w systemie
cateringowym) i sklasyfikowano 3 obiekty (w tym 1 z żywieniem w systemie cateringowym).
Przeprowadzono 4 kontrole sanitarne (w tym 1 z żywieniem w systemie cateringowym)
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Bufety

W roku 2012 nadzorowano 4 bufety ( w 2011 – 5 bufetów), które skontrolowano
sklasyfikowano, przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych ( w tym 1 interwencyjną).

Stołówki w domach dziecka i młodzieży
W roku 2012 nadzorowano 1 stołówkę, którą skontrolowano i sklasyfikowano.
Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną.

Bloki żywienia w szpitalach
W roku 2012 nadzorowano 1 blok żywienia w szpitalu: żywienie w systemie
cateringowym.

Stołówki w żłobkach i domach małego dziecka
W 2012 zatwierdzone zostały i nadzorowane 4 stołówki w żłobkach. Skontrolowano 4
stołówki, 1 stołówka została oceniona na podstawie arkusza. Przeprowadzono 5 kontroli
sanitarnych. Nałożono 1 mandat na kwotę 250, 00 zł.

Zakłady usług cateringowych
W 2012 roku nadzorowano 4 zakłady usług cateringowych. Zatwierdzone zostały 2 zakłady.
Skontrolowano 2 zakłady. Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne.

Inne zakłady żywienia
W 1012 roku nadzorowano 3 zakłady.

Wytwórnie makaronów
W roku 2012 liczba wytwórni makaronów zmniejszyła się w porównaniu do roku 2011
z 4 na 2, obie skontrolowano. Przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych, 1 obiekt posiada
wdrożony system HACCP. Do badań laboratoryjnych pobrano 5 prób – 5 zakwestionowane.

1 wytwórnia znajduje się w gminie Biskupice oraz 1 w gminie Wieliczka
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Wytwórnie lodów.
W roku 2012 nadzorowano 3 wytwórnie lodów. Skontrolowano i sklasyfikowano 3
obiekty w których przeprowadzono 6 kontroli. Pobrano do badania 2 prób lodów, które były
niekwestionowane. W 1 obiekcie wdrożony system HACCP.
2 wytwórnie znajdują się w gminie Niepołomice oraz 1 w gminie Wieliczka
Automaty do lodów
Liczba automatów w 2012 roku zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2011 z 4 na 6
Pod nadzorem znajdowało się 6 automatów do lodów, skontrolowano 6 i sklasyfikowano 4
obiekty. Przeprowadzono ogółem 6 kontroli sanitarnych.
2 automaty do lodów znajdują się w gminie Gdów i 4 w gminie Wieliczka.
Przetwórnie owocowo -warzywne i grzybowe
W roku 2012 pod nadzorem znajdowały się dwie przetwórnie grzybów suszonych.
Skontrolowano i sklasyfikowano 2 zakłady, w których przeprowadzono 3 kontrole. Pobrano do
badania 1 próbę grzybów, która była niekwestionowana.
2 przetwórnie znajdują się w gminie Wieliczka.
Wytwórnie napojów bezalkoholowych i rozlewnie piwa
W 2012 roku nadzorowano 1 obiekt, 1 obiekt skontrolowano i sklasyfikowano.
Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną. W zakładzie wdrożony system HACCP.
1 wytwórnia znajduje się w gminie Niepołomice.
Zakłady garmażeryjne
W roku 2012 nadzorowano 7 zakładów garmażeryjnych . Skontrolowano i
sklasyfikowano 6 zakładów. Przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych i kontroli sprawdzających.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ukarano 2 mandatami karnymi na kwotę 300,00
zł.
3 zakłady garmażeryjne znajdują się w gminie Wieliczka, 2 w gminie Niepołomice oraz 2 w
gminie Gdów.
Wytwórnie wyrobów cukierniczych
W 2012 roku nadzorowano 5 wytwórni wyrobów cukierniczych (w 2011 roku - 6)
skontrolowano 5 zakładów i 4 obiekty sklasyfikowano. Przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych
i kontroli sprawdzających ( w tym 2 interwencyjne). Pobrano do badania 5 prób, które były
niekwestionowane .W 3 zakładach system HACCP jest wdrożony.
1 wytwórnia wyrobów cukierniczych znajduje się w gminie Gdów, 1 w gminie Kłaj, 2 w
gminie Niepołomice oraz 1 w gminie Wieliczka
Inne wytwórnie żywności
W 2012 roku pod nadzorem znajdowało się 9 obiektów. Skontrolowano 6 i
sklasyfikowano 2 zakłady. Przeprowadzono ogółem 6 kontroli sanitarnych i kontroli
sprawdzających ( w tym 3 interwencyjne). Pobrano 1 próbę do badań laboratoryjnych (
niekwestionowany wynik). W 3 obiektach wdrożony jest system HACCP.
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8 zakładów zakwalifikowanych do grupy: innych wytwórni żywności znajduje się w gminie
Wieliczka i 1 w gminie Niepołomice
Obiekty ruchome i tymczasowe
W 2012 roku wg ewidencji pod nadzorem znajdowało się 56 obiektów ruchomych i
tymczasowych. Skontrolowanych zostało 27 obiektów z czego sklasyfikowano 25 obiektów, 5
obiektów zostało nowozatwierdzonych. Przeprowadzono 27 kontroli i rekontroli. W wyniku
stwierdzonych nieprawidłowości nałożono 1 mandat karny na kwotę 200,00 zł.
liczba obiektó ruchomych i tymczasowych
Gdów; 4; 7%

Biskupice; 3; 5%

Kłaj; 3; 5%

Wieliczka; 30; 54%
Niepołomice; 12;
36%

Środki transportu
W roku 2012 pod nadzorem znajdowało się 55 środków transportu w tym 29
nowozatwierdzonych . Przeprowadzono 29 kontroli sanitarnych.
liczba środków transportu
Biskupice; 15;
27%

Wieliczka; 13; 24%

Gdów; 7; 13%
Kłaj; 1; 2%

Niepołomice; 12;
36%
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Inne obiekty obrotu żywnością
W 2012 roku nadzorowano 59 innych obiektów obrotu żywnością, skontrolowano 19
obiektów, sklasyfikowano na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego 9 obiektów.
Przeprowadzono 19 kontroli sanitarnych ( w tym 9 interwencyjnych) zatwierdzono 1 obiekt. W
4 obiektach wdrożony system HACCP.
liczba innych obiektów obrotu żywnością
Biskupice; 1; 2%

Gdów; 8; 14%

Wieliczka; 25; 41%
Kłaj; 7; 12%

Niepołomice; 12;
36%

Wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
W 2012 roku pod nadzorem było 5 wytwórni materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością. Skontrolowano i sklasyfikowano na podstawie arkuszy oceny stanu
sanitarnego 3 obiekty.
2 wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością znajdują się w
gminie Kłaj 2 w gminie Niepołomice oraz 1 w gminie Wieliczka
Miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością
Wg ewidencji pod nadzorem w roku 2012 znajdowało się 10 miejsc obrotu materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością- w tym 1 hurtownia, którą
skontrolowano i 9 sklepów z których skontrolowano 7. Łącznie przeprowadzono 8 kontroli
sanitarnych ( w tym 7 interwencyjnych w sklepach). Pobrano do badania 2 próby (1 w sklepie 1
w hurtowni), próby nie były kwestionowane.
1 hurtownia obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością znajduje
się w gminie Gdów
2 sklepy obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością znajdują się
w gminie Gdów, 3 w gminie Niepołomice oraz 4 w gminie Wieliczka

Ocena jakości żywienia
W 2012 roku nadzorowano 45 stołówek w przedszkolach, 33 stołówki w szkołach oraz
1 w domu dziecka i młodzieży. Na podstawie przedłożonych jadłospisów wykonano 24
skrócone oceny żywienia ( 23 w stołówkach przedszkolnych oraz 1 w stołówce szkolnej).
Uzyskane wyniki ze skróconych ocen były prawidłowe.
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Działania w ramach systemu RASFF
( Rapid Alert System for Food and Feed )
W 2012 roku otrzymano 28 powiadomień alarmowych , przeprowadzono 135 kontroli sanitarnych w
wyniku których wycofano ogółem 1907 szt. produktów oraz 171,7kg kwestionowanych produktów w
tym:
- 14 sztuk Dalia Szklanka 270ml dek. Robusta
- 72 sztuki kubków „SZYMEK”
- 150 kg mieszanki piekarniczej
- 25 sztuk grzanki ziołowe 150 g,
- 250 szt grzanki ziołowe 60 g,
- 250 szt grzanki domowe 60 g,
- 52 sztuki suchary bez dodatku cukru,
- 6 sztuk grzanki domowe 60 g
- 19 sztuk grzanki domowe 150 g
- 2,71 kg placuszki waflowe słodkie
- 602 sztuki tuńczyka w solance
- 614 sztuk tuńczyka w oleju
- 1 sztuka wody mineralnej VOLVITA
- 2 sztuki czajnik CLARUS
- 19 kg mąka razowa MELVIT

powiadomienia w systemie RASFF w latach 2010- 2012
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Działania w ramach systemu RAPEX
L.p.
1.

1. Treść/ uwagi
ilość powiadomień

2 powiadomienia

2.

ilość prowadzonych postępowań

2 postępowania

3.

ilość kosmetyków, których dotyczyły
powiadomienia
Ilość przeprowadzonych kontroli

7 kosmetyków

5.

19 kontroli
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Łącznie w ramach działań systemu RAPEX wykonano 19 kontroli sanitarnych w tym:
1 w miejscu obrotu PU, 4 w sklepach kosmetycznych oraz 14 w zakładach fryzjerskich i
salonach kosmetycznych,
powiadomienia w systemie RAPEX w latach 2010-2012
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Nadzór nad kosmetykami

Kosmetyki

2011

2012

Liczba objektów

9

11

Liczba kontroli- wytwórnie

44
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Działania akcyjne
W 2012 roku w powiecie wielickim przeprowadzono wzmożone działania dotyczące:
1) zabezpieczenia turnieju UEFA EURO 2012 w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
Wzmożonym nadzorem objęto ogółem 106 obiektów w tym centrum pobytowe w hotelu
„Turówka” ( drużyny Włoch) oraz strefa kibicowania „Miasto Solne”, w którym odbywała się
impreza masowa ( bicie rekordu Guinessa na największą lasagne 10.tys. porcji),
przeprowadzono 110 kontroli, w 87 obiektach stwierdzono nieprawidłowości, nałożono 51
mandatów na kwotę 12 550 zł. Przeprowadzono 26 ocen jakości tłuszczu smażalniczego w
obiektach żywieniowych przy użyciu pasków testowych w wyniku, których nie stwierdzono
nieprawidłowości. Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami w obiektach żywnościowożywieniowych były:
1) Usterki techniczne pomieszczeń, urządzeń i sprzętu
2) Brak czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych, socjalnych
3) Brak wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego jakość wody
4) Brak lub nieprawidłowa odzież ochronna
5) Brak higienicznego przechowywania potraw
6) Brak identyfikacji produktów
7) Brak zapisów GHP/GMP/HACCP
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2) wstrzymania wprowadzania do obrotu na terytorium RP na okres napojów alkoholowych o
zawartości powyżej 20% wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej
Wzmożonym nadzorem objęto 291 obiektów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży
alkoholi. Do wszystkich tych obiektów zostały dostarczone decyzje GIS z dnia 16 września
2012 r. dotyczące wstrzymania wprowadzania do obrotu na terytorium RP na okres 1 miesiąca
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium
Republiki Czeskiej. W 126 obiektach w których stwierdzono w sprzedaży kwestionowany
alkohol, zostały przeprowadzone kontrole sanitarne w trakcie których zabezpieczono 479 sztuk
alkoholu. Przeprowadzono kontrole placów targowych
wspólnie z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

3) wprowadzania do obrotu soli technicznej jako spożywczej
Wzmożonym nadzorem objęto 38 obiektów. Przeprowadzono łącznie 39 kontroli ( 2 zakłady
konfekcjonowania soli, 1 hurtownia zaopatrzenia piekarni i cukierni, 1 hurtownia przypraw, 3
hurtownie spożywcze 1 supermarket, 7 piekarni, 1 zakład garmażeryjny, 19 zakłady żywienia
zbiorowego, 2 sklepy, 2 zakłady produkcji mieszanek przyprawowych,
Pobrano 2 próby soli spożywczej do badań laboratoryjnych (1 próba z hurtowni przypraw, 1
próba z zakładu produkcji mieszanek przyprawowych – wyniki prób nie dawały podstaw do
kwestionowania).
W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono soli technicznej wprowadzanej do
obrotu jako sól spożywcza.
4) nieprawidłowości w produkcji żywności na bazie suszu jajecznego
W ramach wzmożonego nadzoru przeprowadzono 32 kontrole w następujących grupach
obiektów :
11 w piekarniach,
8 w hurtowniach spożywczych – w trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano 20 prób do
badań laboratoryjnych tj. 10 prób mieszanki piekarniczej, 5 prób suszu jajecznego i 5 prób
żółtka w proszku - z czego 15 wyników badań zostało zakwestionowanych tj. 10 prób
mieszanki piekarniczej, 5 prób suszu jajecznego. Zabezpieczono 150 kg mieszanki
piekarniczej, 135 kg suszu jajecznego oraz wycofano z obrotu 288 kg gotowego produktu
mieszanki „gofry biszkoptowe”
5 w wytwórniach makaronów - w trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano 5 prób do badań
laboratoryjnych tj. 5 prób suszu jajecznego wyniki wszystkich pobranych prób dały podstawy
do kwestionowania, zabezpieczono 83 kg suszu jajecznego, wycofano z obrotu 390 kg
gotowego produktu do produkcji którego został użyty kwestionowany susz jajeczny.
2 w wytwórniach wyrobów cukierniczych
3 w zakładach żywienia otwartego
1 w zakładzie garmażeryjnym ( interwencja w sprawie zabezpieczenia proszku jajowego przez
Policję)
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5.akcyjne kontrole dot. artykułów spożywczych
W 2012 roku w powiecie wielickim przeprowadzono wzmożone działania dotyczące oceny
warunków przechowywania artykułów spożywczych, w tym przestrzegania temperatur
magazynowania, terminów przydatności do spożycia oraz oceny stanu sanitarnego zakładu. W
ramach tych działań przeprowadzono 34 kontrole sanitarne ( 33 w sklepach spożywczych oraz
1 w kiosku spożywczym). W 19 sklepach stwierdzono uchybienie bieżące na które zostały
wydane zalecenia pokontrolne. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami karnymi
19 osób na kwotę 5050 zł . W 1 sklepie wydana została decyzja administracyjna na usterki
techniczne.

Próbki do badań żywności
Realizacja planu pobierania próbek i badania żywności oraz materiałów i wyrobów do
kontaktu z żywnością
W 2012 roku na terenie powiatu wielickiego z planowanych 148 prób wg harmonogramu
pobrano do badań laboratoryjnych 175 (w tym 27 niezaplanowanych) prób żywności oraz
materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, z czego: 97 prób przebadano pod względem
mikrobiologicznym ( 3 kwestionowane) 7 prób na zanieczyszczenia biologiczne, 14 na metale,
26 prób przebadano pod względem fizyko-chemicznym (1 kwestionowana), 11 prób na
substancje dodatkowe, 8 prób na obecność GMO, 11 prób na mykotoksyny, 1 próba w zakresie
monitoringu. Próby pobierane były terminowo. Pobrano 10 prób kosmetyków – w tym 5 prób z
miejsc obrotu kosmetykami oraz 5 prób w sklepach spożywczych, z czego 2 na mikrobiologię i
8 na fizykochemię, próby nie były kwestionowane.
Ponadto pobrano i przebadano 27 prób nieplanowanych tj.
- 2 próby soków owocowych w związku z wnioskiem strony ( wyniki prawidłowe)
- 25 prób proszku jajecznego pn. „Mieszanka piekarnicza” -15 prób ( wynik kwestionowany ),
„Żółtka w proszku” - 5 prób ( wynik niekwestionowany ) i „Proszek jajowy”- 5 prób ( wynik
kwestionowany ).
Wystąpiły trudności z poborem prób w grupie przedmiotów użytku dotyczących wyrobów
szklanych importowanych oraz prób żywności: potrawy z mięsa surowego przeznaczone do
bezpośredniej konsumpcji.
Postępowanie z próbami kwestionowanymi
W 2012 roku kwestionowanych były 24 próby żywności, były to:
- 1 próba soli jodowanej - kwestionowana ze względu na zaniżoną zawartość jodu. Sprawę
przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni celem
rozpatrzenia wg kompetencji.
- 3 próby mięsa drobiowego ( ćwiartka tylna kurczaka, udko z kurczaka, podudzie z kurczaka)w zbadanych próbkach elementów z kurczaka stwierdzono obecność pałeczek Salmonella
Infantis. Przeprowadzono rekontrolę w sklepie w trakcie której polecono badanie wody ora
przedłożenie dokumentacji HACCP. Przekazano telefonicznie informację do Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Wieliczce nadzorującego zakład.
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- 15 prób MIESZANKA PIEKARNICZA kwestionowane ze względu na obecność bakterii z
rodziny Enterobacteriaceae - została wydana decyzja nakazująca zutylizowanie produktu.
- 5 prób PROSZEK JAJOWY - kwestionowane ze względu na obecność bakterii z rodziny
Enterobacteriaceae oraz obecności Salmonella spp - została wydana decyzja nakazująca
zutylizowanie produktu.

Współpraca z innymi instytucjami
W 2012 roku na podstawie porozumienia dotyczącego współpracy Powiatowego Lekarza
Weterynarii i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego prowadzono współpracę w
zakresie nadzoru nad artykułami żywnościowymi.
W ramach porozumienia o współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, przeprowadzono 28 kontroli sanitarnych w aptekach, związanych z
podejrzeniem wprowadzenia do obrotu zafałszowanych suplementów diety, środków
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz w ramach powiadomienia w systemie RASFF.
Kontrola aptek
Na terenie powiatu wielickiego w 2012 roku pod nadzorem znajdowało się 27 aptek.
Przeprowadzono łącznie 28 kontroli w aptekach dotyczących prawidłowości wprowadzania do
obrotu suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w
ilości 26 kontroli oraz 2 kontrole w związku z powiadomieniem RASFF. W wyniku
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nadzór nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością
Materiały i wyroby przeznaczone do
kontaktu z żywnością

2011

2012

Liczba wytwórni i miejsc obrotu objętych
nadzorem

9

15

Liczba wytwórni skontrolowanych

4

11
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5. OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU WIELICKIEGO
W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ
Pod nadzorem w obszarze higieny komunalnej jest 317 obiektów, w których przeprowadzono
370 kontroli. Ogólnie stan sanitarno-higieniczny nie budzi zastrzeżeń poza drobnymi
uchybieniami, które są na bieżąco usuwane, nie mniej jednak należy mieć to pod nadzorem.
Stan obiektów i jakość wody w poszczególnych gminach przedstawia tabela :
Nazwa Gminy

Liczba
Liczba Liczba Liczba
obiektów kontroli decyzji decyzji
merytor płatniczych
ycznych

Liczba prób Liczba prób
wody
wody
do spożycia kwestionowanej
przez ludzi

Gmina Biskupice

14

14

2

3

4 b, 5 ch

1 ch

Gmina Gdów

42

38

2

3

18 b, 15 ch

1b, 1 ch

Gmina Kłaj

25

32

3

1

6 b, 7 ch

Gmina Niepołomice

80

92

3

8

27 b, 29 ch

1ch

Gmina Wieliczka

155

195

31

24

28 b, 32 ch

9 ch

Do liczby decyzji merytorycznych należy doliczyć dodatkowo 27 decyzji administracyjnych
zezwalających na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich..

W roku sprawozdawczym do badań laboratoryjnych pobrano ogółem:
 83 prób wody pod względem bakteriologicznym
 88 prób wody pod względem fizyko – chemicznym
Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych prób wody Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce stwierdził, że jakość wody w nadzorowanych
wodociągach spełniała wymagania.
Nadzorem sanitarnym objęte były następujące grupy obiektów:
WODOCIĄGI PUBLICZNE

W roku sprawozdawczym na obszarze powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym objętych było
9 wodociągów publicznych, w tym:
– 2 wodociągi publiczne miejskie (Niepołomice, Wieliczka )
- oraz 7 wodociągów publicznych – wiejskich ( Biskupice, Cichawa, Gdów, Podłęże, Szarów,
Szarów – Dąbrowa, Węgrzce Wielkie)
zaopatrujących w wodę pitną pochodzącą z ujęć podziemnych mieszkańców oraz obiekty
prowadzące działalność usługową i handlową, zakłady pracy, oraz inne obiekty użyteczności
publicznej. Ponadto część gminy Wieliczka jest zaopatrywana w wodę pochodzącą z ujęcia
powierzchniowego znajdującego się poza terenem powiatu.
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Wodociąg publiczny Biskupice nie posiada własnych ujęć wody przeznaczonych do spożycia
przez ludzi. Woda pitna jest kupowana z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie i
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce.
Wodociąg Publiczny Wieliczka oparty jest na studniach głębinowych. Zakład
Uzdatniania Wody zlokalizowany w Bieżanowie produkuje 4000 m³/d wody zaopatrując
ok. 40000 ludności. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem
fizykochemicznym w roku 2012 odpowiadała wymaganiom, za wyjątkiem jednej próby wody
w której pojawił się podwyższony poziom mętności. Badanie kontrolne nie wykazało
przekroczeń. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom.
Należy nadmienić, że cześć mieszkańców miasta Wieliczka oraz gminy Wieliczka
jest zaopatrywana w wodę do spożycia zakupywaną z Dobczyc (ujęcie wody
powierzchniowej). W roku 2012 zakupiono 1422032m³ wody do spożycia z ujęcia
powierzchniowego.
Całoroczny pełny nadzór nad jakością wody w zakresie badania bakteriologicznego
oraz fizykochemicznego w monitoringu kontrolnym i przeglądowym oceniono jako dobry.
Wodociąg Publiczny Niepołomice. Zakład Uzdatnia Wody zlokalizowany
jest w Woli Batorskiej gdzie produkuje się 4260 m³/d wody zaopatrując 16135 ludności.
W roku 2012 jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała
wymaganiom, za wyjątkiem jednej próbki wody która wykazała podwyższony poziom
mętności. Badanie kontrolne nie wykazało przekroczeń.
W związku z powyższym wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Biskupice .
Zaopatrywany jest w wodę do spożycia zakapowaną z Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce. Dostarcza wodę dla ok. 5800 osób w miejscowościach : Tomaszkowice,
Przebieczany, Biskupice, Bodzanów, Zabłocie, Sułów oraz Szczygłów. W roku 2012
zakupiono 150 000 m³ wody.
Ponadto, kupowana jest także woda z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie, która jest
doprowadzana do 5 miejscowości tj. Łazany, Trąbki, Sławkowice, Jawczyce i Surówki,
zaopatruje ok. 2700 mieszkańców. W roku 2012 zakupiono 70 000 m wody.
Analizy wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadały
wymaganiom, za wyjątkiem jednej próby, w której stwierdzono podwyższony poziom
mętności.Badanie kontrolne nie wykazało przekroczeń. W związku z powyższym wodociąg
publiczny oceniono, jako dobry.
Wodociąg publiczny Cichawa zaopatruje 7400 mieszkańców przy produkcji
1250 m³/d. Opierając się na wynikach sprawozdań za rok 2012 pod względem
bakteriologicznym i fizykochemicznym jakość wody odpowiadała wymaganiom,
za wyjątkiem jednej próby wody która wykazała ponadnormatywną zawartość manganu.
Badanie kontrolne nie wykazało przekroczeń.
W związku z powyższym wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Gdów. Zakład Uzdatniania Wody zlokalizowany
w miejscowości Gdów produkuje 1400 m³/d zaopatrując 9600 mieszkańców.
Analizy laboratoryjne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem
bakteriologicznym i fizykochemicznym w roku 2012 nie wykazały przekroczeń za wyjątkiem
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jednej próby w której stwierdzono obecność bakterii gr coli. Przyczyną była zabrudzona
instalacja wewnętrzna w budynku. Badanie kontrolne nie wykazało przekroczeń.
W związku z powyższym wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie, który jest jednostką odpowiedzialna
za jakość wody w wodociągów publicznych Gdów i Cichawa prócz zaopatrywania w wodę do
spożycia mieszkańców gminy Gdów sprzedaje wodę do:
- Urzędu Gminy w Biskupicach oraz Urzędu Gminy w Dobczycach (woda produkowana
w Zakładzie Uzdatniania Wody w Gdowie)
- Urzędu Gminy w Kłaju (woda produkowana w Zakładzie Uzdatniania Wody
w
Cichawie)
Wodociąg publiczny Podłęże. Zakład Uzdatniania Wody produkuje 1290 m³/d wody
zaopatrując 8268 osób ( w tym mieszkańców uprzednio zaopatrywanych przez wodociąg
publiczny Staniątki).
Woda pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom.
W związku z powyższym wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Szarów . Zakład Uzdatniania Wody produkuje 1400 m³/d wody
do spożycia zaopatrując 6100 mieszkańców.
W roku sprawozdawczym jakość wody pochodząca z Zakładu Uzdatniania Wody
w Szarowie pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała wymagania.
W związku z powyższym wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Ponadto, w roku 2012 powstał nowy Zakład Uzdatniania Wody Szarów – Dąbrowa.
Na podstawie analizy wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym
(monitoring przeglądowy) jakość wody spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.
Wodociąg publiczny Węgrzce Wielkie zaopatruje ok.5750 mieszkańców przy
produkcji wody 600 m³/d.
W roku 2012 jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom.
Analizy pod względem fizykochemicznym wykazały 8 prób, w których stwierdzono
ponadnormatywną zawartość manganu, żelaza, barwy i podwyższony poziom mętności.
W związku z powyższym wydano decyzje administracyjną na warunkowa przydatność wody
do spożycia. Przyczyną pojawienia się przekroczeń było naruszenie sieci wodociągowej
w związku z budową zbiornika na wodę pitną.
Całoroczny pełny nadzór nad jakością wody w zakresie badania bakteriologicznego
oraz fizykochemicznego w monitoringu kontrolnym i przeglądowym oceniono jako dobry.
Skontrolowano 7 wodociągów – przeprowadzono ogółem 7 kontroli pod kątem stanu
sanitarnohigienicznego urządzeń wodociągowych – bez zastrzeżeń.
W roku 2012 pobrano badań laboratoryjnych ogółem : 83 próby wody pod względem
bakteriologicznym oraz 88 prób wody pod względem fizyko-chemicznym.
BASENY KAPIELOWE

Na terenie powiatu wielickiego nadzorowane były dwa baseny kąpielowe kryte
zlokalizowanego w miejscowościach Niepołomice i Wieliczka.
Basen Kąpielowy Niepołomice zlokalizowany jest w budynku wolnostojącym,
wielokondygnacyjnym. Znajdują się w nim 3 niecki basenowe tj. jacuzzi, basen rekreacyjny
i basen sportowy. Obiekt zaopatrywany jest w wodę z wodociągu publicznego Niepołomice. W
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roku 2012 przeprowadzono 1 kontrole sanitarną podczas której stwierdzono uchybienia
techniczne na które wydano decyzje administracyjną. Kontrola sprawdzająca wykazała
wykonanie zarządzeń.
W roku sprawozdawczym pobrano do analiz laboratoryjnych 44 próby wody pod względem
mikrobiologicznym i 44 próby wody pod względem fizykochemicznym. Wyniki badań
laboratoryjnych prawidłowe.
Basen Kąpielowy Wieliczka zlokalizowany jest w budynku wolnostojącym,
wielokondygnacyjnym. Znajdują się w nim 4 niecki basenowe tj. jacuzzi, basen rekreacyjny
,basen sportowy oraz brodzik Obiekt zaopatrywany jest w wodę z wodociągu publicznego
Wieliczka ( woda pochodząca z ujęcia głębinowego). Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne.
Podczas kontroli stwierdzono uchybienia sanitarno-techniczne w związku z czym została
wydana decyzja administracyjna. Kontrola sprawdzającą wykazała wykonanie części zarządzeń
pozostałe uchybienia zostaną sprawdzone po upływie terminu wykonania decyzji. Ponadto,
stwierdzono uchybienia sanitarno –porządkowe na które wydano zalecenia pokontrolne oraz
nałożono mandat karny w wysokości 500 zł.
W roku sprawozdawczym pobrano do analiz laboratoryjnych 48 próby wody pod względem
mikrobiologicznym i 48 próby wody pod względem fizykochemicznym. Wyniki badań
laboratoryjnych prawidłowe.
ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ

Nadzorem sanitarnym objęte było jedno źródełko wody pitnej zlokalizowane w miejscowości
Raciborsko – w miejscu publicznym ogólnodostępnym. W miesiącu czerwcu ubiegłego roku
pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych. Na podstawie sprawozdania z wykonanych
analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych stwierdzono że jakość wody odpowiada
wymaganiom.
MIEJSCE ZWYCZAJOWO WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI

W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto miejsce zwyczajowo wykorzystywane
do kąpieli znajdujące się w zbiornikach wodnych ( była żwirownia) w miejscowości Zabierzów
Bocheński.Teren obiektu został skontrolowany. Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych
analiz prób wody obranej w ramach kontroli wewnętrznej ze zbiorników wykorzystywanych do
kąpieli stwierdzono, że jakości wody odpowiadała wymaganiom dotyczącym jakości wody w
kąpieliskach.
USTĘPY PUBLICZNE

Nadzorem sanitarnym na obszarze powiatu wielickiego objętych było 10 ustępów publicznych,
z których 8 zlokalizowanych jest w miastach (6 – Wieliczka, 2 – Niepołomice), natomiast 2
znajdują się na wsiach (Gdów, Podstolice). Wszystkie obiekty są skanalizowane. Czynności
związane z myciem i dezynfekcją pomieszczeń i urządzeń stanowiących wyposażenie toalet
prowadzony jest przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych i czystościowych mających szeroki
zakres działania.
W roku sprawozdawczym skontrolowano 9 ustępów publicznych, przeprowadzono w sumie
12 kontroli sanitarnych. Podczas kontroli stwierdzono w czterech obiektach uchybienia
sanitarno – higieniczne, w związku z czym wydano prowadzone były postępowania
administracyjne.
W trakcie kontroli zwracano uwagę na stan techniczny pomieszczeń i urządzeń stanowiących
wyposażenie obiektów, bieżący stan porządkowy toalet oraz zaopatrzenie w środki
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czystościowe i higieniczne. Odpady komunalne są gromadzone w pojemnikach zamykanych
wyłożonych workami plastikowymi, które są następnie składowane w kontenerach i odbierane
przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2012 roku nadzorem sanitarnym objętych było w sumie 9 domów ( Domy Pomocy
Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy). Skontrolowane zostały wszystkie obiekty;
przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych. W trakcie przeprowadzonej kontroli w Domu
Pomocy Społecznej w Grabiu stwierdzono uchybienia sanitarno – higieniczne, w wyniku czego
przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne zakończone decyzją określającą termin
wykonania zarządzeń na rok bieżący. Ponadto podczas kontroli w Domu Pomocy Społecznej w
Biskupicach stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – porządkowe, na które wydane zostały
zalecenia pokontrolne. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń.
Ponadto objęto nadzorem Pensjonat dla Osób Starszych „ZAPIECEK” zlokalizowany w
Wieliczce, w którym mieszkańcom zapewniana jest całodobowa opieka.
HOTELE

Nadzorem sanitarnym na terenie powiatu wielickiego objętych było 20 hoteli, z czego 12
znajduje się w miastach, natomiast 8 prowadzi świadczy usługi w terenie wiejskim. W roku
sprawozdawczym skontrolowanych zostało 19 hoteli; przeprowadzono ogółem 29 kontroli.
Podczas kontroli sanitarnych przeprowadzonych w 2 hotelach zlokalizowanych w Wieliczce
stwierdzono uchybienia sanitarno – higieniczne, w związku z czym wydane zostały decyzje
administracyjne. W 2012 roku objęto nadzorem nowopowstały obiekt – Hotel „ORIZA” –
Gdów. Ponadto zlokalizowany w Wieliczce Hotel „ELLE” ponownie rozpoczął działalność.
W powiecie wielickim obecnie działalność prowadzi 16 hoteli skateryzowanych.
Hotele na bieżąco podejmują działania zmierzające do podniesienia standardów w zakresie
świadczenia usług oraz poprawy stanu sanitarnego obiektów.
MOTELE

W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto ogółem 5 moteli, z których 3 prowadzi
działalność w Wieliczce, a 2 znajdują się na wsi ( Czyżów, Zagórze ). Skontrolowano 4
obiekty, w których przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych. W roku ubiegłym zakończył
działalność Motel „ SAN MARINO” w Czyżowie, w jego miejsce powstał Motel „SECESJA”.
Ponadto nadzorem sanitarnym objęto nowopowstały motel zlokalizowany w Wieliczce.
PENSJONATY

Nadzorem sanitarnym w roku sprawozdawczym objęty był jeden pensjonat prowadzący
działalność w Wieliczce. Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, w czasie których nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego.
POKOJE GOŚCINNE

W 2012 roku nadzorem sanitarnym objęto ogółem 11 obiektów świadczących usługi w
zakresie wynajmowania pokoi gościnnych., z których 8 prowadzi działalność w obszarze
miejskim ( Niepołomice – 1, Wieliczka – 7 ), natomiast 3 znajdują się na wsi ( Grodkowice,
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Marszowice, Wola Batorska ). Skontrolowano 10 obiektów, w których przeprowadzono w
sumie 12 kontroli sanitarnych. Zlikwidowany został 1 obiekt – Pokoje Gościnne
„KAROLINKA” – Wieliczka, z kolei nadzorem sanitarnym objęto 3 obiekty – Pokoje
Gościnne przy Uzdrowisku Kopalni Soli „WIELICZKA”, Pokoje Gościnne - Pałac Żeleńskich
w Grodkowicach oraz Folwark „WIĄZY” w Marszowicach.
CAMPING

Na obszarze powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym objęty był jeden obiekt – Ośrodek
Wczasowo – Wypoczynkowy „GROSIK” – Gdów – Zarabie. W czasie przeprowadzonej
w obiekcie kontroli nie stwierdzono uchybień sanitarno – higienicznych.
ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym na terenie powiatu wielickiego objęto ogółem
123 obiekty świadczące usługi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki lub odnowy biologicznej.
W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce w 2012 roku
znajdowały się:
 58 zakładów fryzjerskich
 27 zakładów kosmetycznych
 11 zakładów odnowy biologicznej
 27 zakładów, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług z zakresu
fryzjerstwa, kosmetyki i odnowy biologicznej.
Skontrolowanych zostało w sumie 98 zakładów, w których przeprowadzonych zostało 101
kontroli sanitarnych, z czego:
 w zakładach fryzjerskich – 51 kontroli
 w zakładach kosmetycznych – 19 kontroli
 w zakładach odnowy biologicznej – 6 kontroli
 w zakładach, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług z zakresu
fryzjerstwa, kosmetyki i odnowy biologicznej – 25 kontroli
Podczas przeprowadzonych kontroli szczególną uwagę na stan techniczny i porządkowy
pomieszczeń, urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów, czystość narzędzi
i przyborów fryzjerskich lub kosmetycznych, ilość i czystość stosowanej bielizny oraz na
sposób jej przechowywania w zakładach. W czasie kontroli sprawdzano również sposób
dezynfekcji narzędzi, przyborów oraz urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług. W
obiektach świadczących usługi w zakresie wykonywania zabiegów mogących naruszyć
ciągłość tkanki skórnej prowadzona jest sterylizacja narzędzi. Jest ona wykonywana w
zakładach lub też jest zlecana przez właścicieli obiektów podmiotom zewnętrznym. W
przypadkach gdy proces sterylizacji odbywa się poza zakładem podczas kontroli sprawdzono
zawarte umowy na świadczenie usług w tym zakresie. Kontrolą objęto również sposób
przetrzymywania i oznaczenia wysterylizowanych narzędzi. Ponadto egzekwowany był
obowiązek jednorazowego wykorzystywania papierków do trwałej ondulacji oraz zakaz
suszenia na terenie zakładu brudnych ręczników.
Ogólny stan sanitarno – higieniczny obiektów należy ocenić jako dobry.
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URZĘDY POCZTOWE

W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objętych było 8 Urzędów Pocztowych.
Skontrolowano w sumie 7 placówek, przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych. Ogólny stan
sanitarno – higieniczny obiektów nie budził zastrzeżeń. W ubiegłym roku został zlikwidowany
Urząd Pocztowy w Zabierzowie Bocheńskim.
STACJE I PRZYSTANKI KOLEJOWE

Na obszarze powiatu wielickiego w roku sprawozdawczym objęte były dwie stacje kolejowe (
Kłaj, Wieliczka, ul. Dembowskiego ) oraz sześć przystanków kolejowych ( Kokotów, Podłęże,
Staniątki, Szarów, Węgrzce Wielkie, Wieliczka, ul. Mickiewicza). Jedynie na stacji kolejowej
w Kłaju zlokalizowana była kasa biletowa oraz poczekalnia dla podróżnych. Na Stacji PKP w
Wieliczce i na pozostałych przystankach kolejowych tego rodzaju pomieszczenia nie istnieją.
Skontrolowano wszystkie obiekty. W czasie kontroli przeprowadzonych na przystankach
kolejowych znajdujących się w Kokotowie, Podłężu, Szarowie i Węgrzcach Wielkich
stwierdzono niewielkie nieprawidłowości, na które zostały wydane zalecenia pokontrolne.
Zlikwidowany został przystanek kolejowy Wieliczka – Rynek. W jego miejsce oddano do
użytkowania nowopowstały przystanek zlokalizowany przy ul. Mickiewicza w Wieliczce.
TRASA TURYSTYCZNA

Nadzorem sanitarnym w powiecie wielickim objęta jest trasa turystyczna zlokalizowana
w Kopalni Soli „WIELICZKA”. Przeprowadzano kontrolę komór i korytarzy oraz sanitariatów
udostępnianych dla osób zwiedzających - nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
bieżącego stanu sanitarno – higienicznego. Pojemniki na odpady ustawione na terenie trasy są
na bieżąco opróżniane. Część trasy jest przystosowana do korzystania przez osoby
niepełnosprawne.
CMENTARZE

Na obszarze powiatu wielickiego w ubiegłym roku nadzorem sanitarnym objętych było ogółem
27 cmentarzy. Skontrolowano wszystkie cmentarze; przeprowadzono 27 kontroli sanitarnych.
Cmentarz znajdujący się w Wieliczce jest administrowany przez Zarząd Cmentarza
Komunalnego w Wieliczce. Pozostałe cmentarze podlegają właściwym miejscowo parafiom,
na terenie których są zlokalizowane.
Kontrola sanitarna przeprowadzona na Cmentarzu Parafialnym w Staniątkach wykazała
wykonanie zarządzeń wydanych w 2011 roku. W przypadku Cmentarzy Parafialnych
zlokalizowanych w Biskupicach, Brzeziu, Kłaju i w Łazanach prolongowane zostały terminy
wykonania zarządzeń dotyczących prawidłowego ogrodzenia całości terenów cmentarzy, które
zostały wydane w 2011 roku. Na jednym cmentarzu kontrola wykazała nieprawidłowy stan
sanitarno – porządkowy, w związku z czym wydane zostały zalecenia pokontrolne.
Cmentarze są utrzymywane w bieżącym dobrym stanie sanitarno – porządkowym przez osoby
prywatne, jak również przez podmioty prowadzące swą działalność w tym zakresie.
Zarządzający cmentarzami na bieżąco wykaszają trawę oraz utrzymują drzewostany w dobrym
stanie, w razie potrzeby usuwając skutki uszkodzeń drzew mogące zagrażać ludziom i grobom.
Odpady stałe są gromadzone w kontenerach, skąd są wywożone na składowiska odpadów.
Ogólny stan sanitarno – higieniczny cmentarzy należy ocenić jako dobry.
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ZAKŁADY POGRZEBOWE

W 2012 roku nadzorem sanitarnym na obszarze powiatu wielickiego objętych było w sumie
9 zakładów prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych.
Skontrolowane zostały wszystkie obiekty; przeprowadzono 9 kontroli sanitarnych, podczas
których skontrolowano również 17 samochodów wykorzystywanych do przewozu zwłok i
szczątków ludzkich. Podczas kontroli pojazdów zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie
obowiązku mycia i dezynfekcji części ładownych samochodów wykorzystywanych do
prowadzenia działalności, częstotliwości dezynfekcji oraz na stosowane preparaty.
W czasie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień sanitarnych. Wszystkie objęte
kontrolą samochody spełniały wymogi w zakresie przewozu zwłok lub szczątków ludzkich.
Zostały zlikwidowane 2 zakłady pogrzebowe – w Wieliczce i w Nieznanowicach.
TERENY REKREACYJNE – PARKI

Nadzorem sanitarnym na obszarze powiatu wielickiego objęte były 3 parki miejskie. Odpady
komunalne są gromadzone w koszach opróżnianych na bieżąco. Tereny parków są na bieżąco
sprzątane przez wyspecjalizowane służby podległe ich zarządcom. Działania związane
z utrzymaniem drzewostanu i trawników w związku ze zmianami pór roku prowadzone są na
bieżąco. Parki utrzymane były w bieżącym dobrym stanie sanitarno – higienicznym.
OBIEKTY SPORTOWE

W powiecie wielickim nadzorem sanitarnym w 2012 roku objęto 11 obiektów, na terenie
których istnieje możliwość uprawiania sportu. Są to boiska do gier zespołowych, siłownia,
kręgielnia. Skontrolowano 9 obiektów, przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych. Podczas
kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym „GÓRNIK” – Wieliczka stwierdzono
niewielkie nieprawidłowości sanitarno – porządkowe, w związku z czym wydano zalecenia
pokontrolne. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń.
Ogólny stan sanitarno –higieniczny należy określić jako dobry.
PIASKOWNICE OGÓLNODOSTĘPNE

W roku sprawozdawczym na terenie powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym objęto w sumie
30 piaskownic ogólnodostępnych. Są one administrowane
przez Zarząd Budynków
Komunalnych w Wieliczce, Spółdzielnie Mieszkaniową w Wieliczce oraz Urząd Miasta i
Gminy w Niepołomicach.
Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono niewielkie uchybienia dotyczące trzech
piaskownic, w związku z czym wydano zalecenia pokontrolne – uchybienia zostały usunięte.
Piaskownice i ich bezpośrednie otoczenie jest utrzymywane w bieżącej czystości i porządku
przez pracowników podmiotów administrujących obiektami. Piasek w piaskownicach był
wymieniany na wiosnę oraz podczas trwania okresu letniego. Ogólny stan sanitarno –
porządkowy piaskownic należy ocenić jako dobry.
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PRALNIE PUBLICZNE

Nadzorem sanitarnym na obszarze powiatu wielickiego w 2012 roku objęto 7 pralni
publicznych. Skontrolowane zostały wszystkie obiekty, przeprowadzono 7 kontroli
sanitarnych. Zarządzenia zawarte w decyzjach administracyjnych wydanych w 2011 roku
zostały wykonane. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzonych kontroli
nieprawidłowości porządkowych właściciele usuwali je na bieżąco.
W roku ubiegłym została zlikwidowana Pralnia Publiczna „VIKA” w Niepołomicach.
STACJE PALIW

Na terenie powiatu wielickiego w 2012 roku nadzorem sanitarnym objęte były 24 stacje , które
prowadzą działalność w zakresie dystrybucji paliw płynnych i gazowych. Przeprowadzono 19
kontroli sanitarnych podczas których stwierdzono uchybienia sanitarno – techniczne, w
związku z czym wydano decyzję administracyjną. W czasie przeprowadzonych kontroli
zwracano uwagę na sposób postępowania w przypadku wycieku paliwa oraz na posiadane
preparaty i wyposażenie służące do ich neutralizacji, a także na bieżący stan sanitarno –
higieniczny infrastruktury stacji.
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto nową stację paliw w Wieliczce, ul.
Dobczycka. Ogólny stan sanitarno – porządkowy obiektów należy ocenić jako dobry.
PARKINGI

W 2012 roku nadzorem sanitarnym objęto ogółem 8 parkingów strzeżonych prowadzących
działalność sezonowo, bądź też przez okres całego roku. Skontrolowano 6 parkingów,
przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych – bez zastrzeżeń. Parkingi posiadają utwardzoną
nawierzchnie, a na ich terenie usytuowane są kosze na odpady opróżniane na bieżąco.
Utrzymanie bieżącej czystości i porządku na terenach parkingów oraz w budynkach
stanowiących ich infrastrukturę należy do właścicieli lub zarządców obiektów.
Ogólny stan parkingów ocenia się jako dobry.
WNIOSKI I SKARGI

W 2012 roku do Higieny Komunalnej tutejszego Inspektoratu wpłynęło ogółem 26 wniosków,
z których 14 rozpatrzono w ramach posiadanych właściwości rzeczowych, a 12 zostało
przekazanych odpowiednim organom do załatwienia w ramach posiadanych kompetencji.
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6. HIGIENA PRACY
Pod nadzorem znajduje się 251 zakładów produkcyjnych, w 2012 roku przeprowadzono
168 kontroli, wyniki kontroli były kwestionowane w 30 obiektach.
Przekroczenia czynników szkodliwych stwierdzono w 16 zakładach, gdzie występuje
ponadnormatywne działanie dźwięku, wibracji i pyłu, narażonych na te warunki jest 895 osób.
Występują również przekroczenia czynników rakotwórczych i mutagennych w 6 zakładach.
304 pracowników wykonuje prace w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. Nie stwierdzono
chorób zawodowych nowotworowych spowodowanych pracą w kontakcie z czynnikami
rakotwórczymi.
Przeprowadzono 42 postępowania dotyczące chorób zawodowych, wydano 12 decyzji z czego
w 3 stwierdzono chorobę zawodową w pozostałych nie .
W roku 2012 wpłynęło 6 wniosków dotyczących złych warunków pracy, uciążliwości
zapachowych związanych z prowadzoną działalnością, nieszczelnych zamknięć opakowań
substancji chemicznych. Wydano jedną decyzję dot. usunięcia nieprawidłowości.

Postępowanie
dotyczące chorób
zawodowych

Liczba decyzji w
sprawie chorób
zawodowych

0

2

0

3

2

0

0

15

4

0

8

4 (1 poz.)

98

70

9

5

22

3 (2 poz.)

WIELICZKA

97

62

14

6

10

5

RAZEM

251

168

30

13

42

12 (3 poz.)

Gmina

Liczba
obiektów w/ g
ewidencji

Liczba
kontroli

BISKUPICE

6

6

0

GDÓW

31

15

KŁAJ

19

NIEPOŁOMICE

Decyzje
Decyzje
administracyjne płatnicze
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7. HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY – OCENA STANU SANITARNEGO

W PLACÓWKACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA ZA ROK 2012
W roku 2012 skontrolowano 92 placówki nauczania i wychowania, wykonano 111 kontroli w tym :

Rodzaj placówek
l.p.

Liczba
Liczba placówek
placówek w skontrolowanych
ewidencji

Liczba
kontroli

Liczba
dzieci

Liczba wydanych decyzji
0gółem

1

Żłobki

4

2

2

18

-

w tym
przedłużające
-

2

Przedszkola

42

39

41

2496

3

1

3

Szkoły Podstawowe

47

32

41

5076

5

5

4

Gimnazja

14

9

12

1685

2

2

5

Licea Ogólnokształcące 2

1

1

39

-

-

6

5

3

6

838

2

2

2

1

3

227

-

-

8

Zespoły Szkół
Ogólnokształcących
Zespoły Szkół
Ponadgimnazjalnych
Domy Dziecka

1

1

1

33

-

-

9

Internaty

1

1

1

39

-

-

10

Placówki Wychowania
Pozaszkolnego
Placówki kształcenia
ustawicznego
Placówki opiekuńczowychowawcze
wsparcia dziennego
Szkoły policealne

28

1

1

69

-

-

1

1

1

50

-

-

3

-

-

1

-

-

Placówki wypoczynku
zimowego

1

-

-

7

11

12
13

Łącznie

1

152

1

92

41

28

111

10598

12

10

LICZBA PLACÓWEK, KONTROLI I DECYZJI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

Gmina

Liczba placówek w

Liczka placówek

Liczba

ewidencji

skontrolowanych

kontroli

Liczba decyzji
Ogółem

W tym
przedłużających

Wieliczka

65

41

51

5

5

Niepołomice

45

24

28

1

-

Biskupice

14

9

10

-

-

Kłaj

8

5

8

4

3

Gdów

20

13

14

2

2

Łącznie

152

92

111

12
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STAN SANITARNO- TECHNICZNY SKONTROLOWANYCH PLACÓWEK

Stan sanitarno-techniczny nadzorowanych placówek oświatowych ulega poprawie.
Wydano 12 decyzji w tym 2 decyzje zarządzające oraz 10 decyzji przedłużających termin
wydanych wcześniej zarządzeń – jedyna przyczyna tego przedłużenia to względy finansowe
Zakończono postępowania administracyjne w 4 placówkach – wykonane zostały zarządzenia
zawarte w decyzjach wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wieliczce. Decyzje dotyczyły poprawy stanu sanitarno-technicznego zastępczej sali
gimnastycznej (Gimnazjum Dobranowice), wykonania równej nawierzchni chodnika oraz
wykonania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośrednie wyjście uczniów na jezdnię
(Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu) i remontu urządzeń placu zabaw ( Przedszkole
Sióstr Służebniczek Staniątki), remontu podłóg parkietowych (Szkoła Podstawowa Golkowice)
Jednak w dalszym ciągu w 8 placówkach prowadzone jest postępowanie administracyjne, gdzie
wydane są decyzje zarządzające : w gminie Wieliczka -Szkoła Podstawowa Nr.3 Wieliczka,
Szkoła Podstawowa Grajów, Szkoła Podstawowa Podstolice, Gimnazjum w Wieliczce, w
gminie Gdów- Szkoła Podstawowa Szczytniki, Szkoła Podstawowa Winiary w gminie Kłaj –
Przedszkole Samorządowe Dąbrowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących Targowisku.
W większości placówek przeprowadzone były remonty, prace konserwatorskie i porządkowe:
Budynek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim został
dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych – wykonano generalny remont sanitariatów,
korytarzy i klatki schodowej, podłogę i schody pokryto wykładziną antypoślizgową,
wymieniono stolarkę drzwiową, zamontowano schodołaz.
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W Szkole Podstawowej w Łazanach wykonano generalny remont pierwszego piętra i klatki
schodowej, sal lekcyjnych (wyrównanie, malowanie ścian, odnowienie podłóg parkietowych,
wymiana stolarki drzwiowej), remont korytarza, przekształcenie pokoju nauczycielskiego w
salę dydaktyczną dla dodatkowego oddziału przedszkolnego.
W Przedszkolu Samorządowym Nr.4 w Wieliczce wykonano generalny remont sanitariatów,
w Przedszkolu w Kokotowie odmalowano sale dziecięce oraz wykonano remont sanitariatów.
W innych placówkach remonty dotyczyły:
 pojedynczej wymiany stolarki okiennej lub stolarki drzwiowej
 malowaniu części sal lekcyjnych, korytarzy ,szatni
 malowaniu Sali gimnastycznej lub zastępczej Sali gimnastycznej
 remontu podłóg w niektórych salach lekcyjnych
 malowaniu dachu
 remontu chodników
 remontu instalacji elektrycznej
 naprawy uszkodzonego ogrodzenia boisk szkolny
Stan techniczny placówek nauczania i wychowania jest dobry z wyjątkiem Szkoły
Podstawowej w Grajowie – w złym stanie technicznym klatka schodowa, która prowadzi na
poddasze, gdzie mieszczą się biblioteka i pomieszczenia administracyjne, schody bardzo
strome, zabiegowe, brak drogi ewakuacyjnej, mała ilość urządzeń sanitarnych, sale lekcyjne
przejściowe, dwie sale o małej powierzchni
We wszystkich pomieszczeniach placówek utrzymywany jest dobry bieżący stan porządkowy.
Wszystkie placówki podłączone są do sieci wodociągowej miejskiej lub wiejskiej oraz do sieci
kanalizacyjnej publicznej lub lokalnej. W 8 placówkach stwierdzono niezachowane standardy
dostępności do urządzeń sanitarnych, mała ilość umywalek lub kabin WC – Przedszkole
Mietniów, Szkoła Podstawowa w Niegowici, Zagórzu, Suchorabie, Grajowie, Bilczycach,
Jaroszówce, Łazanach. W sanitariatach zapewniony jest dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej
wody, mydła i środków higieny.
WARUNKI LOKALOWE DO ZAJĘĆ WF

W 2012r przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju powstał kompleks sportowy
w skład którego wchodzi: boisko trawiaste do piłki nożnej, boiska do piłki koszykowej i
siatkowej z powierzchną sztuczną, bieżnia okólna, skocznia i inne obiekty lekkoatletyczne oraz
powstał plac zabaw.
Zostało oddane do użytkowania 1 boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej
oraz powstały 2 nowe boiska przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie i Gimnazjum w
Dobranowicach. W dalszym ciągu występują braki w infrastrukturze do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego. Wiele szkół ma problem z organizowaniem zajęć wychowania
fizycznego we właściwych do tego warunkach. Są to szkoły, które w ogóle nie posiadają sali
gimnastycznej lub posiadają tylko salę zastępczą lub rekreacyjną.
Zupełny brak warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego posiada 6 szkół
podstawowych, które nie mają sali gimnastycznej lub zastępczej sali gimnastycznej:
1) Szkoła Podstawowa Sygneczów
2) Szkoła Podstawowa Grajów
3) Szkoła Podstawowa Janowice
4) Szkoła Podstawowa Marszowice
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5) Szkoła Podstawowa Jaroszówka
6) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wieliczka ul. Willowa 7
W 4 szkołach podstawowych zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach
szkolnych są to Szkoły Podstawowe w Janowicach, Marszowicach, Jaroszówce oraz w Szkole
Podstawowej Nr.3 w Wieliczce, która posiada salę gimnastyczną, ale jest niewystarczająca w
stosunku do liczby uczniów.
26 - szkół posiada sale gimnastyczne, 29- szkół posiada zastępcze sale gimnastyczne, 8 – szkół
korzysta z sali gimnastycznej lub zastępczej Sali gimnastycznej znajdującej się przy innych
szkołach .
WYKAZ PLACÓWEK POSIADAJĄCYCH SALE GIMNASTYCZNE

lp

Rodzaj placówki

1

Szkoły Podstawowe

2

Gimnazja

3
4
5

Liceum
Ogólnokształcące
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
RAZEM:

Liczba
Placówek
pod
nadzorem

Liczba
Placówek z
salą
gimnastyczną

Liczba
Placówek z
zastępcza
sala
gimnastyczną

Liczba
Placówek bez
sali
gimnastycznej
oraz sali
zastępczej

Liczba placówek bez
Sali gimnastycznej
Lecz korzystających
z sali innych szkół

47

14

25

6

2

14

7

3

1

-

-

5

4

1

2

1

-

69

26

29

6

4
1
1
8

OCENA ZDROWOTNA PROCESU NAUCZANIA

Uczniowie większą część swojego czasu spędzają w ławkach szkolnych, wady postawy
uczniów są konsekwencją różnych czynników i nieprawidłowości w tym m.in. niedostosowania
mebli szkolnych do wysokości ucznia. W 2012 roku przeprowadzono badania dostosowania
stolików i krzeseł u 226 uczniów w 3 szkołach. Nie stwierdzono większych nieprawidłowości.
Wyposażenie w odpowiednie, ergonomiczne meble z certyfikatami, dostosowane do wieku
rozwojowego i wzrostu uczniów ulega stopniowej, systematycznej poprawie. Kontrole
wykazują, że we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych kupowane urządzenia,
sprzęt, meble edukacyjne posiadają atesty lub certyfikaty i spełniają wymagania
bezpieczeństwa. Brak certyfikatów dotyczy wyrobów zakupionych w latach 70/80-tych.
Dyrektorzy we własnym zakresie poddają stoliki, krzesła systematycznej renowacji polegającej
na wymianie blatów, malowaniu stelaży.
Na właściwy rozwój ucznia wpływa miedzy innymi organizacja procesu nauczania i
wychowania w szkołach, zwłaszcza zaś planowanie nauki i odpoczynku. Dokonano oceny
higieny procesu nauczania-uczenia się 4 szkołach podstawowych według schematów OSH
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przesłanych przez GIS. Są to Szkoły Podstawowe w Grabiu, Śledziejowicach, Wiatowicach i
Szkoła Podstawowa Nr4 w Wieliczce.
W 2012 roku nie stwierdzono nieprawidłowości w higienicznej ocenie rozkładu zajęć
lekcyjnych. Ocena została przeprowadzona w :
- 28 szkołach podstawowych oceniono 209 oddziałów
- 9 placówkach gimnazjum oceniono 75 oddziałów,
- 1 liceum ogólnokształcącym oceniono 3 oddziały
- 2 zespołach szkół oceniono: 13 oddziałów w szkołach podstawowych oraz 12
oddziałów w gimnazjach.
Skontrolowano 38 pracowni komputerowych. W pracowniach stwierdza się coraz lepsze
zaopatrzenie w sprzęt komputerowy. Związane jest to z realizacją rządowego programu
wyposażania szkół w nowy sprzęt komputerowy.
OPIEKA PROFILAKTYCZNA

Dzieci i młodzież objęta jest systemem profilaktycznej opieki zdrowotnej.
- opieka pielęgniarki/higienistki szkolnej zapewniona jest we wszystkich szkołach;
- w 2012 roku skontrolowano 5 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
znajdujących się w szkołach, w pozostałych szkołach pielęgniarce udostępnione są inne
pomieszczenia na terenie szkoły lub opieka zdrowotna zapewniona jest w pobliskich ośrodkach
zdrowia.
DOŻYWIANIE

W 2012 r. w 7 placówkach szkolnych wydawane były ciepłe posiłki jedno lub dwudaniowe. Z
pełnych obiadów korzystało 282 uczniów, posiłki jednodaniowe wydawane były dla 219
uczniów. Do 35 – szkół dowożone były obiady 1 lub 2 daniowe z czego korzystało 575
uczniów. Z posiłków dofinansowanych korzystało 505 uczniów. W 27 szkołach dzieci piły
mleko białe lub mleko smakowe- 2869 uczniów. W 33 szkołach dzieci z klas I-III otrzymywały
owoce – 2014 uczniów.
DODATKOWE INFORMACJE

- W ramach działań profilaktycznych w zakresie używania nowych narkotyków tzw.
dopalaczy przesłano drogą elektroniczną do wszystkich szkół prezentacje multimedialne celem
wykorzystania przez pedagogów lub nauczycieli w spotkaniach z uczniami i rodzicami.
- Do wszystkich placówek nauczania i wychowania w ramach profilaktyki wszawicy wysłano
informację dotyczącą kwestii zwalczania wszawicy wśród dzieci i uczniów.
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8. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA
W ROKU 2012
Głównym zadaniem Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia jest inicjowanie,
organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie promocji zdrowego
stylu życia i profilaktyki chorób. W 2012r w ramach realizacji zadań prowadzone były
 interwencje programowe -programy edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych
 interwencje nieprogramowe
REALIZACJA INTERWENCJI PROGRAMOWYCH

 PROGRAM „ TRZYMAJ FORMĘ”
Program edukacyjny dotyczący zapobiegania nadwagi i otyłości wśród młodzieży poprzez
poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia oraz kształtowania umiejętności
niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej.
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych ( kl. V i VI) oraz uczniów
gimnazjum.
- w programie uczestniczyło 2044 uczniów z 11 gimnazjów i 864 uczniów z 16
szkół podstawowych ( klasy V-VI) oraz 787 rodziców.
- Ogółem program trafił do 3695 osób
- Program został zwizytowany w 4 placówkach .
Realizacja programu oparta była na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z
nauczycielami, rodzicami opracowali najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad
zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie.
Młodzież w czasie zajęć miała okazję wykazać się swoimi pomysłami i umiejętnościami
plastycznymi, sportowymi i kulinarnymi, byli aktywni i zaangażowani w przebieg zajęć.
 PROGRAM OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA
TYTONIU W POLSCE W ROKU 2012r
Celem głównym programu jest aspekt zdrowotny, ekonomiczny etyczny i prawny, a także
zmniejszenie zachorowań i zgonów wynikających z palenia tytoniu ( choroby układu krążenia
i oddechowego, nowotwory itp.
Realizacja programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki antytytoniowej

Program „Czyste powietrze wokół nas”
Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,
gdy przebywający w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń oraz
wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Program adresowany do dzieci 5-6 letnich oraz rodziców i opiekunów.
Program objął zasięgiem 20 przedszkoli 1 szkołę podstawową, łączna liczba dzieci biorących
udział w programie 926 oraz 869 rodziców i opiekunów.
Program „Czyste powietrze wokół nas” dostosowany do potrzeb rozwojowych,
intelektualnych i emocjonalnych dzieci. Dzieci dowiedziały się szkodliwości dymu
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tytoniowego, jakie skutki niesie palenie tytoniu oraz w jaki sposób trzeba się zachować, gdy
narażone są na wdychanie dymu z papierosa. Poprzez uczestnictwo rodziców w programie,
bardzo wzrosły ich kompetencje zakresie ochrony dzieci przed dymem tytoniowym, rodzice
zobowiązywali się do przestrzegania zasady nie palenia w obecności dzieci. W ramach
programu przedszkola przeprowadziły wiele interesujących zajęć, w których dzieci chętnie
uczestniczyły:

Program „Nie pal przy mnie proszę”
Celem programu jest uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich
palą.
Program przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Program objął zasięgiem 15
szkół podstawowych, 950 uczniów i 125 rodziców.
Program został oceniony przez koordynatorów programu jako pozytywny.
Poprzez realizację programu:
- wykształcono wrażliwość uczniów na szkodliwość dymu tytoniowego,
- wykształcono wrażliwość uczniów na temat miejsc, w których mogą być narażone na dym
tytoniowy,
- podniesiono poziom wiedzy zarówno wśród uczniów jak i rodziców na temat skutków

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas.
Program przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.
Program objął zasięgiem 13 szkół podstawowych i 3 gimnazja , łączna liczba uczniów
biorących udział w programie 1672 i 162 rodziców.
Program spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, wykształcił u uczniów wzmocnienie
poczucia własnej wartości, uczniowie nabyli wiedzę o szkodliwości palenia tytoniu, jak
przeciwstawiać się paleniu tytoniu.
ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT
Projekt "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)" prowadzony jest od 1
października 2011 r. Jego celem jest wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996
r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm)
Grupą docelową projektu są osoby dorosłe.
W związku z projektem zawiązano koalicję lokalną z Urzędami Miast i Gmin w Wieliczce i
Niepołomicach, Strażą Miejską w Wieliczce i Niepołomicach, Komendą Powiatową Policji w
Wieliczce oraz Zakładem Produkcyjnym „NIDEC”. Raz na kwartał odbywały się spotkania w
ramach koalicji lokalnych. Podczas spotkań przekazywane były materiały edukacyjne
dotyczące problematyki palenia tytoniu w miejscach publicznych.
3 . PROFILAKTYKA HIV/AIDS
Krajowy Program Zwalczania AIDS i HIV realizuje zadania z zakresu zapobiegania
zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV,
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zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS . Z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS, prowadzona była kampania społeczna
pod hasłem „Gram fair, używam prezerwatyw” dotycząca profilaktyki zakażeń HIV. Kampania
była realizowana podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Skierowana
była przede wszystkim do osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, a w
szczególności do młodych kibiców, oraz gości przyjeżdżających do Polski z innych krajów.
Kampania miała zachęcić do podejmowania bezpieczniejszych kontaktów seksualnych i
odpowiedzialności za zdrowie swoje i partnera oraz uświadomić wszystkim jej odbiorcom, że
ryzyko zakażenia wirusem HIV może dotyczyć każdego. W czasie kampanii przekazane były
ulotki, chorągiewki, prezerwatywy do miejsc w których gromadzili się kibice (strefa
kibicowania, punkty informacyjne). Na stronie internetowej stacji zamieszczono informację o
prowadzonej kampanii.
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS (1 XII) na stronie internetowej zamieszczono
symbol czerwoną kokardkę . Wysłano do 5 szkół ponadgimnazjalnych informację o
ogólnopolskim konkursie fotograficzno- plastycznym „Getting to zero- Dążymy do zera’’ na
najlepszy plakat Światowego Dnia AIDS 2012.
Przez cały rok prowadzona była dystrybucja materiałów edukacyjnych ( broszury, książeczki
,ulotki) w 5 Ośrodkach Zdrowia. Rozdano 39 książeczek „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS’’,
42 broszury „Informacja o HIV/AIDS’’ oraz 175 ulotek „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj
szansy AIDS’’. Materiały edukacyjne dostarczono do 10 szkół : 35 książeczek „Co musisz
wiedzieć o HIV/AIDS’’, 360 broszur„Informacja o HIV/AIDS’’, „Druga strona AIDS’’,
„kobieta-sex-zdrowie’’oraz 80 ulotek. Informowano o możliwości wykonywania bezpłatnych,
anonimowych testów na obecność wirusa HIV w Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym.
W trakcie realizacji programu w 2012r w 11 gimnazjach i 3 szkołach ponadgimnazjalnych
prowadzone była profilaktyka HIV/AIDS. We wszystkich szkołach pedagodzy szkolni oraz
nauczyciele biologii przeprowadzili pogadanki z uczniami. Liczba uczniów biorących udział w
pogadankach 3565. W jedne szkole gimnazjalnej nauczyciele zorganizowali prelekcję
połączoną z wystawą zdjęć pod hasłem „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS’’.
Wystawa została zorganizowana na korytarzu gimnazjalnym. Przeprowadzona prelekcja oraz
rozdane materiały związane z AIDS przyniosły wymierny sukces całej akcji.
W dwóch szkołach (gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej) zorganizowane zostały konkursy
plastyczne na plakat oraz komiks. W konkursie wzięło udział 60 uczniów. Plakaty zostały
wyeksponowane na korytarzach szkolnych. Uczniowie wykonywali również gazetki
Program realizowany był w 11 gimnazjach w 3szkołach ponadgimnazjalnych i w 5ośrodkach
zdrowia.
Liczba uczniów objętych programem 3565.

4. Program „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK”
Program „Wybierz Życie- Pierwszy Krok” obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki
macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.
Program adresowany do uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych. Program realizowany był w
5 szkołach ponadgimnazjalnych. Liczba osób biorących udział w programie 603 w tym 440
uczniów i 163 rodziców. Program bardzo dobrze odebrany przez uczniów i nauczycieli.
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Powiększył wiedzę młodzieży na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w
jego powstawaniu.
REALIZACJA INTERWENCJI NIEPROGRAMOWYCH

”Światowy Dzień bez Tytoniu” pod hasłem „ Działania marketingowe przemysłu
tytoniowego”. Interwencja nieprogramowa skierowana była ogółu społeczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet.
W czasie realizacji interwencji nieprogramowej w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjach
pedagodzy lub wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki wśród uczniów na temat
szkodliwości palenia. W jednym Zespole Szkół w ramach kampanii profilaktycznej na temat
szkodliwości palenia, uczniowie otrzymali ulotki oraz mogli wykonać test określający stopień
zaawansowania nałogu oraz testy motywacji do zaprzestania palenia. O szkodliwości wyrobów
tytoniowych informowały również gazetki oraz plakaty, które rozwieszone były w całej szkole.
Przez radiowęzeł emitowane były audycje dotyczące szkodliwości palenia. W jednej szkole
ponadgimnazjalnej w ramach programu Europejski Tydzień Walki z Rakiem w ostatnim dniu
zorganizowana została kampania Światowego Dnia bez Tytoniu. Na lekcjach wychowawczych
przeprowadzone zostały pogadanki, uczniom rozdano ulotki. W jednej szkole gimnazjalnej
zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Zamiast dymka – witaminka” Uczniowie
wykonywali plakaty które zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych. Akcją objęto
1588 uczniów.
We współpracy z Pionem Higieny Pracy w ramach akcji środowisko Pracy Wolne od dymu
Tytoniowego do 4 zakładów pracy dostarczono materiały edukacyjne w formie plakatów i
ulotek z zakresu szkodliwości i skutków palenia tytoniu, które zostały wyeksponowane w
miejscach ogólnodostępnych dla pracowników oraz w miejscach wyznaczonych do palenia
oraz palarniach.
Akcją objęto 760 pracowników.
Do 4 ośrodków zdrowia dostarczono materiały edukacyjne w formie ulotek i plakatów.
W budynku PSSE Wieliczka wykonano w formie ekspozycji gazetkę oraz udostępniono
materiały oświatowe ( ulotki ).
„ Światowy dzień zdrowia” pod hasłam „Starzenie się a zdrowie”. W ramach obchodów
na stronie internetowej stacji zamieszczono informację z podaniem hasła i tematyką
tegorocznych obchodów. Na terenie siedziby stacji wykonano ekspozycję wizualną.
Informację o Światowym Dniu Zdrowia przekazano do 5 ośrodków zdrowia. Zwrócono uwagę
na kwestie zdrowotne związane z wiekiem, że należy realizować stały i systematyczny postęp
w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób oraz promocji zdrowego stylu życia
wśród osób starszych.
Interwencja nieprogramowa objęła swoim zasięgiem ok. 1000 odbiorców.
„Światowy Dzień Rzucania Palenia” - w 5 szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach
pedagodzy lub wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki wśród uczniów na temat
szkodliwości palenia, w jednej szkole w 6 klasach odbyły się zajęcia warsztatowe, w jednej
szkole odbył się koncert słowno-muzyczny oraz w jednej szkole odbył się spektakl
profilaktyczny nawiązujący m.in. do szkodliwości palenia. W 1 szkole ponadgimnazjalnej
przedstawiciele Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia z Wieliczki przeprowadzili wykłady.
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W jednej szkole ponadgimnazjalnej zostały przeprowadzone indywidualne rozmowy z
uczniami podejrzanymi o palenie tytoniu. W 2 szkołach uczniowie wykonywali plakaty. Szkoły
prowadziły akcję profilaktyczno-edukacyjną w formie gazetek, które były wyeksponowane na
korytarzach. Akcją objęto 1537 uczniów.
Do pięciu ośrodków zdrowia dostarczono materiały edukacyjne w formie ulotek i plakatów.
Do 3 zakładów pracy dostarczono materiały edukacyjne
w formie plakatów i ulotek z
zakresu szkodliwości i skutków palenia tytoniu.
Akcją objęto 500 pracowników.
W budynku PSSE Wieliczka wykonano w formie ekspozycji gazetkę oraz udostępniono
materiały oświatowe ( ulotki, plakaty ). Na stronie internetowej zamieszczono informację na
temat Światowego Dnia Rzucania Palenia .
Kampania „KIBICUJ ZDROWIU” – W czasie realizacji kampanii społecznej „Kibicuj
zdrowiu” w ramach EURO 2012 prowadzona była dystrybucja ulotek „ 5 zasad bezpiecznego i
zdrowego kibicowania” do hoteli, szkół, obiektów żywieniowych, służby zdrowia, punktów
informacyjnych, urzędów i strefy kibica „Solne Miasto”. Ponadto prowadzona była emisja
spotu „Kibicuj zdrowiu” w placówkach służby zdrowia i strefie kibica. Na stronie internetowej
stacji zamieszczono informację oraz elektroniczną formę ulotek.
Profilaktyka używania nowych narkotyków, tzw.dopalaczyinterwencja nieprogramowa
skierowana była do uczniów gimnazjum, rodziców. Interwencja nieprogramowa skierowana
była do uczniów , rodziców i miała za zadanie podniesienie poziomu wiedzy na temat
szkodliwego działania nowych narkotyków tzw. dopalaczy Przez cały rok prowadzona była
dystrybucja materiałów edukacyjnych w formie broszur dla uczniów i rodziców – łącznie 3090
broszur. Ponadto drogą elektroniczną przesłano do szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych prezentacje multimedialne celem wykorzystania przez pedagogów i
nauczycieli w spotkaniach z rodzicami.
Liczba szkół realizujących program 9 liczba uczniów 1715.
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9. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
W 2012r. pracownicy sekcji ZNS przeprowadzili 174 kontroli obiektów, w tym 36 kontroli
w trakcie budowy. Skontrolowano 165 obiektów.
 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (prognozy, mpzp)
- uzgodniono 15 zakresów prognozy oddziaływania na środowisko
- wydano 7 odstąpień od konieczności opracowania prognozy
- uzgodniono 17 projektów studium lub miejscowych planów
przestrzennego (lub ich zmian)

zagospodarowania

 Ocena oddziaływania na środowisko (raporty, decyzje środowiskowe)
- wydano 27 opinii o konieczności (bądź jej braku) przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko (zapytanie o raport)
- zaopiniowano środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem
decyzji środowiskowej dla 2 przedsięwzięć


Odbiory obiektów:

- dopuszczono do użytkowania 36 nowych obiektów w związku z zawiadomieniem o
zakończeniu budowy (na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane)
- odebrano 44 obiekty żywieniowo-żywnościowe (na podstawie przepisów odrębnych)
- odebrano 37 obiektów innych niż żywieniowo-żywnościowo (na podstawie przepisów
odrębnych)
 Podmioty lecznicze i podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzw. „gabinety
prywatne”)
- uzgodniono 13 programów dostosowawczych dla obiektów, nie spełniających wymagań
higieniczno-sanitarnych, określonych w obecnie obowiązujących przepisach (w tym 12 dla
podmiotów i 1 dla „gabinetu prywatnego”)
- odebrano 15 nowych obiektów (6 podmiotów, 9 „gabinetów prywatnych”)
- wydano 36 decyzji dla już istniejących podmiotów leczniczych (w tym 13 negatywnych i 23
pozytywne; w tym 31 dla podmiotów, 5 dla „gabinetów prywatnych”)
 Uzgodnienia projektów
Uzgodniono 21 dokumentacji projektowych, zarówno przed wydaniem decyzji pozwolenia na
budowę jak i dla adaptacji lokali.
 Decyzje płatnicze
W prowadzonych przez Sekcję Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w 2012r. postępowaniach
wydano 201 decyzji płatniczych na podstawie art. 36 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szczegółowe zestawienie z podziałem na gminy w tabeli poniżej:
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Wieliczka Niepołomice
1. Kontrole obiektów
94
48
2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
uzgodnienie prognozy
3
7
odstąpienie od prognozy
uzgodnienie MPZP i studium
3
9
3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
zapytanie o raport
13
11
uzgodnienie decyzji środowiskowej
2
4. Odbiory
na podst. art. 56 Prawa budowlanego
14
10
żywieniowo-żywnościowe (na podstawie
przepisów odrębnych)
inne (na podstawie przepisów
odrębnych)
Podmioty lecznicze i "gabinety prywatne"
podmioty
uzgodnienia
programów
"gabinety
dostosowawczych
prywatne"
podmioty
odbiory nowych
"gabinety
obiektów
prywatne"
podmioty
decyzje dla istniejących "gabinety
obiektów
prywatne"
Uzgodnienia projektów
RAZEM

Gdów
19

Kłaj
7

Biskupice
6

RAZEM
174

1
5

3
-

4
4
-

15
7
17

2
-

1
-

-

27
2

7

3

2

36

22

12

7

2

1

44

21

12

2

1

1

37

3

5

1

2

1

12

1
5

1

-

-

-

1
6

5
15

2
7

2
6

2

1

9
31

13

15

36
2
14
215

3
129

3
4
59

21

20

UDZIAŁ PROCENTOWY W/W DZIAŁAŃ Z PODZIAŁEM NA GMINY
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5
21
444

10.Wnioski Końcowe
Inspekcja Sanitarna na terenie powiatu wielickiego nadzoruje pod względem sanitarnohigienicznym jak i technicznym 2061 obiektów użyteczności publicznej. Wykonano 2501
kontroli. Stan sanitarny obiektów jest zadawalający, pojawiają się oczywiście nieprawidłowości,
które we wstępnej fazie już eliminujemy. W analizowanym okresie w związku z występującymi
uchybieniami wydano 660 decyzji oraz 107 mandatów.
Sytuacja epidemiologiczna w omawianym okresie była stabilna. Nie pojawiły się
epidemie, ani wzmożone zachorowania. Odnotowano zwiększenie zachorowań na krztusiec,
szkarlatynę, różyczkę i biegunki – wzrost tych zachorowań nie budzi niepokoju i nie świadczy
o zagrożeniu epidemicznym. W 2012 roku zgłoszonych było 1564 zachorowania i podejrzenia
z czego nadzorem indywidualnym objęto 579 osób.
Prowadzony całoroczny monitoring wody nie wykazał dużych zanieczyszczeń. Na 83
pobrane próbki wody na w zakresie bakteriologicznym i 88 na fizykochemicznym tylko 13
było kwestionowane. Ponadnormatywne wyniki nie spowodowały zagrożenia. W jednym
wyniku wzrosła liczba bakterii grupy coli , w pozostałych niewielkie przekroczenia zawartości
żelaza, manganu i zwiększona mętność – wydane decyzje polecające usunięcie zanieczyszczeń
spowodowały szybkie działanie i przywrócenie dobrej jakości zdrowotnej wody do spożycia.
Działania pozaplanowe to:
1). Sprawdzanie jakości żywności w sklepach- podjęto jednodniową akcję sprawdzenia
punktów z żywnością łatwo psującą i krótką datą przydatności do spożycia , sprawdzono 34
sklepy , w 19 z nich stwierdzono nieprawidłowości i wydano mandaty karne na łączną kwotę
5050 zł.
2). Akcja dopalacze – jednodniowa akcja polegająca na sprawdzeniu sklepów
podejrzanych o posiadanie w sprzedaży środków zastępczych- po analizie wszystkich
możliwych obiektów nie stwierdzono w powiecie takich punktów.
3). Wprowadzenie do sprzedaży soli technicznej jako spożywczej – sprawdzono 38
obiektów, w których pobrano 2 próbki soli do badań laboratoryjnych – próbki nie wykazały
żadnych zanieczyszczeń. Po sprawdzeniu dokumentacji nie stwierdzono stosowania soli
wypadowej jako soli spożywczej.
4). Zanieczyszczenie suszu jajecznego- przeprowadzono 32 kontrole w obiektach w
których zakupiono zanieczyszczony proszek, pobrano 20 próbek do badań z czego 15 było
zanieczyszczonych. W związku z tym wycofano z obrotu 150kg. mieszanki piekarniczej, 218kg
suszu jajecznego oraz 678 kg mieszanki gotowej do wypieku.
5). Alkohol pochodzenia czeskiego- w 291 obiektach sprawdzono sprzedawany alkohol,
do wszystkich dostarczono decyzję GIS wstrzymującą na 1-m-c sprzedaż podejrzanego
alkoholu. W 126 sklepach stwierdzono taki artykuł, w związku z czym zabezpieczono 479
butelek alkoholu produkcji czeskiej.
6). Zabezpieczenie turnieju UEFA EURO 2012 – objęto nadzorem 153 obiekty,
przeprowadzono 180 kontroli. W obiektach noclegowych zlecono wykonanie badanie wody
ciepłej, użytkowej na obecność bakterii Legionella – groźna bakteria dla człowieka najczęściej
występująca pod prysznicem, - pobrano 90 prób z czego 6 było kwestionowanych. Dokonano
przeglądu obiektów sportowych w tym basenów kąpielowych w Wieliczce i Niepołomicach.
Pobrano 99 prób wody do spożycia w różnych punktach (49 prób pod względem
bakteriologicznym i 50 fizykochemicznym)
Wydano 5 opinii sanitarnych dot. imprez masowych organizowanych w Wieliczce przez firmę
Magillo.
Wyznaczony i przygotowany był obiekt na wypadek sytuacji kryzysowych znajdujący się w
Gimnazjum Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 20.
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Nie ma większych zróżnicować pod względem epidemiologicznym i higienicznym w
poszczególnych gminach powiatu wielickiego. Adekwatnie do wielkości gmin występują
nieprawidłowości , różnice występujące w zgłoszeniach osób chorych lub podejrzanych o
zachorowanie na chorobę zakaźną wynika z odpowiedzialności lekarzy za zgłaszanie tych
przypadków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej – jest to obowiązek sprawozdawczy.
W zakresie chorób zawodowych prowadzone były 42 postępowania z czego w 12 przypadkach
tut. Inspektor Sanitarny podejmował decyzję –wydano 3 decyzje stwierdzające o wystąpieniu
choroby zawodowej . Większość postępowań prowadzona była w przemysłowej strefie
niepołomickiej. Odbiory nowych obiektów w poszczególnych gminach są proporcjonalne do
liczby mieszkańców.
Nad bezpieczeństwem sanitarnym mieszkańców powiatu wielickiego czuwa Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wraz z załogą w liczbie 13 pełnoetatowych
pracowników merytorycznych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie bezpieczeństwa
żywieniowego, warunków pracy, higieny komunalnej w obiektach użyteczności publicznej,
epidemiologii, bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych, itp. oraz w zakresie
szerzenia oświaty zdrowotnej.
Obsługą administracyjną w zakresie księgowo-kadrowym, prawnym, informatycznym, bhp,
obiegiem dokumentacji, sprawozdawczością i utrzymaniem czystości zajmuje się 8 osób (5
etatów).
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