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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 sprawuje bieżący i zapobiegawczy
nadzór sanitarny, prowadzi działalność przeciwepidemiczną oraz działalność oświatowo –
zdrowotną.Nadzór sprawowany jest dla 116 487 mieszkańców, na obszarze o powierzchni 429
km2. Ustawowe zadania realizowane są przez komórki organizacyjne PSSE w Wieliczce:


Sekcja Nadzoru Higieny Żywności ,Żywienia i Przedmiotów Użytku (5 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 „ OCENA REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE ) liczba obiektów objętych
nadzorem wynosiła ogółem 1777 przeprowadzono 2534 kontroli.
W wyniku kontroli w związku ze stwierdzonymi naruszeniami wymagań sanitarnych wydano
485 decyzji zarządzających, 137 mandatów na łączną kwotę 31950 zł.
Przeprowadzono 744 dochodzeń epidemiologicznych. Wydano 15 decyzji o chorobach
zawodowych. Pobrano 498 prób do badań laboratoryjnych.
W roku sprawozdawczym oceniono 42 dokumentacje projektowe, dokonano 145 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 2013 r.

Lp.

Rodzaj zadania

1

2

2013

2012

2011

2010

3

4

5

6

1

Liczba obiektów nadzorowanych

1777

2061

1812

1657

2

Liczba przeprowadzonych kontroli

2534

2501

2420

2374

3

Liczba wydanych decyzji

485

660

702

806

4

Liczba i kwota nałożonych mandatów

137/
31950

107 /
26450

109 /
24200

116 /
22.850

5

Liczba dochodzeń epidemiologicznych

744

579

455

306

6

Liczba zgłoszonych chorób zakaźnych

4913

2145

2615

1404

7

Procent wszczepienia dzieci i młodzieży

97,6

97,7%

97,8 %

97,5%

8

Liczba decyzji o chorobach zawodowych

15

13

13

41

9

Liczba pobranych prób do badania

498

636

605

687

10 Liczba uzgodnień dokumentacji projektowej

42

21

33

54

11 Liczba odbiorów obiektów

145

117

121

180
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SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH I
ZATRUĆ POKARMOWYCH
W 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce zgłoszono 4984
przypadki chorób zakaźnych (w tym 2629 grypy ), hospitalizowano 106 przypadków
zachorowań.
Sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych gminach: (z grypą)
Wieliczka

Gdów

Biskupice

Niepołomice

Kłaj

1998
zachorowań

1101
zachorowań

256
zachorowań

1333
zachorowań

296
zachorowań

Wyróżniający wzrost chorób zakaźnych odnotowano w przypadku :
- grypa ogółem
- borelioza
- biegunki ogółem
- różyczka
- ospa

-

2629 przypadki
32 przypadków
533 przypadki
495 przypadków
908 przypadki

a rok 2012
a rok 2012
a rok 2012
a rok 2012
a rok 2012

- 601 przypadków
- 21 przypadków
- 369 przypadków
- 13 przypadków
- 761 przypadki

Niewielki również w przypadku: salmonellozy, zapalenie opon mózgowych, pokąsani przez
zwierzęta, płonica, tężec, choroba meningokokowa, nosiciele HBS, nosiciele anty HCV
Spadek zachorowań zanotowano:
- krztusiec
- 4 przypadki
a rok 2012 - 37 przypadków
- świnka
13 przypadków
a rok 2012 - 17 przypadków
Na tym samym poziomie utrzymuje się liczba bezobjawowych nosicieli pałeczek salmonella.
Poza tym wystąpiły rzadkie choroby takie jak: Lamblioza -1 przypadek,
Yersinioza -1 przypadek
Malaria – 1 przypadek
Gorączka Denga – 1 przypadek
Rzeżączka – 2 przypadki
GRUŹLICA
Odnotowano 10 przypadków gruźlicy w tym jeden zgon z powodu gruźlicy. Osoby chore to: 8
mężczyzn i 2 kobiety- osoby dorosłe zamieszkujące na wsi. Wszystkie osoby z otoczenia
zostały objęte nadzorem lekarskim. O każdym przypadku informowano lekarza rodzinnego w
celu skierowania tych osób do pulmonologa lub na dodatkowe badanie.
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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.
W obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych 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 03.01.2012 r. w sprawie
wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom
podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz. U. z 2012 r. poz.40), 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.
Tężec
W roku 2013 odnotowano 2 przypadki zachorowania na tężec na terenie powiatu wielickiego.
Były to osoby starsze które uległy zranieniu. Przeciw tężcowi uodpornione są dzieci i młodzież
do 19 go roku życia – dzięki obowiązującemu Programowi Szczepień Ochronnych. U
pozostałych osób w miarę wieku następuje spadek odporności z uwagi na to zalecane jest
podanie dawek przypominających co 10 lat.
Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie M. Z. z dnia 03.01.2012 r. 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 2013 roku zanotowano 4 przypadki zachorowań na krztusiec. Dzieci w wieku 5
i 6 lat – szczepione czterema dawkami oraz dwie osoby dorosłe w wieku 29 i 51 lat. Żadna
osoba nie była hospitalizowana. Wszyscy zostali wyleczeni bez powikłań.
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 ). W 14 i 19
roku życia można zalecić dawkę przypominającą szczepionką ze zmniejszoną zawartością
komponentów błoniczego i krztuścowego (dTap) np. Adacel lub Boostrix zamiast Td które jest
w Programie Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe szczepienie.
Różyczka
W roku 2013 zarejestrowano 495 przypadki zachorowania i podejrzenia na różyczkę w tym 4
osoby hospitalizowane. Zachorowania dotyczyły 264 dzieci i 231 osób dorosłych. Wśród
chorych 44 było zaszczepionych dwiema lub jedna dawką szczepionki. Wszystkie przypadki
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przebiegały bez powikłań. Ten prawie 40.krotny wzrost zachorowań w stosunku do roku
poprzedniego to epidemia wyrównawcza.
Stan uodpornienia dzieci do 17 r.ż. wynosi 95%. Większość zachorowań to mężczyźni (418),
którzy nie byli objęci w okresie dziecięcym szczepieniami. Wśród dziewczynek do 19r.ż. które
zachorowały ( 47) tylko 19 zostało zaszczepionych I dawką szczepionki, pozostałe nie były
uodpornione.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Nie zgłoszono w analizowanym okresie sprawozdawczym żadnego przypadku zachorowania
na WZW typu „B”.Były natomiast przypadki nowowykrytych nosicieli HBs – 32 osoby, u
których wykryto nosicielstwo ale brak objawów. Program Szczepień Ochronnych zapewnia
możliwość bezpłatnego szczepienia dużej grupy populacji ( wszyscy do 14 roku życia,
studentów medycyny, osób z bliskiego otoczenia chorych na WZW B lub nosicieli antygenu
HBs Ag, nosicieli P/ciał HCV. Szczepienia wskazane są również pracownikom mającym
kontakt z materiałem zakaźnym (biologicznym, pochodzenia ludzkiego).
W 2013 roku tutejszy Inspektor skierował do szczepień bezpłatnych 8 osób z otoczenia
nosicieli WZW typu B, oraz 4 osoby dorosłe nosiciele p/ciał ` WZW „C”.
Wścieklizna
W 2013 r. na terenie powiatu wielickiego zarejestrowano 75 osób pokąsanych przez zwierzęta,
potencjalnie zagrożonych wścieklizną. Przeprowadzone wywiady epidemiologiczne stwierdziły
pokąsanie w większości przez psy-55, koty-16, oraz po jednym przypadku przez kunę, mysz,
wiewiórkę i jeża.
Nadzorowano przebieg szczepień przeciwko wściekliźnie u 36 pokąsanych, w pozostałych 39
przypadkach nie było konieczności prowadzenia szczepień w wyniku przedstawionego
zaświadczenia weterynaryjnego z obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny. Dodatkowo
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2012 r. w sprawie wykazu stanowisk oraz
szczepień ochronnych
wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym lub
zatrudnionych na tych stanowiskach (Dz. U. z 2012 r. poz.40), 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 2013 odnotowano 13 przypadków zachorowań (10 dzieci, 3 osoby dorosłe), nie
szczepione 6 (3 dzieci, 3 dorosłych). Wszystkie osoby leczone ambulatoryjnie).
Zaobserwowano spadek zachorowań w stosunku do 2012 roku, w którym odnotowano 17
przypadków. Od 2004 wprowadzono do obowiązkowego programu szczepień uodpornienie
przeciwko śwince dla dzieci w drugim jak i w dziesiątym roku życia w szczepionce skojarzonej
łącznie z odrą i różyczką. Nadzorowany stan uodpornienia dzieci waha się w granicach 95%
co powoduje, że 5% grupa dzieci objęta obowiązkowym szczepieniom jest nieuodporniona.
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Ospa wietrzna
W roku 2013 zarejestrowano 908 przypadków – a w roku 2012 – 761 zachorowań,
zaobserwowano wzrost zachorowań. Większość zachorowań dotyczy dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej przewidziane 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 2013 zaszczepionych zostało 124 osób w wieku od 0 – do
19 roku życia.
Neuroinfekcje
Zachorowania na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wzrosły z 8 w 2012 r. do
11 w 2013 r. Wszystkie przypadki hospitalizowano. Zgłoszone przypadki to infekcje wirusowe
i bakteryjne. W każdym przypadku zarejestrowano pełny powrót do zdrowia, nie odnotowano
powikłań. W żadnym przypadku nie wyizolowano drobnoustroju chorobotwórczego.
Choroba meningokokowa
Zgłoszono 2 przypadki zachorowania na chorobę meningokokowi (1 dorosła, 1 dziecko). Oba
przypadki były hospitalizowane ze względu na poważny przebieg i ciężkość choroby, w
wyniku zakażenia dziecko zmarła w następstwie posocznicy. Chore osoby nie były
uodpornione przeciwko tej chorobie. Zarejestrowano 29 osób z otoczenie, które zostały objęte
chemioprofilaktyką.
Biegunki u dzieci do lat dwóch
Zarejestrowano łącznie 116 przypadków zachorowań, z czego 19 z powodu rota wirusa,
(17 hospitalizowanych w tym 13 z powodu wirusa rota) w porównaniu z 2012 r, w którym
odnotowano ogółem 96 - przypadki zaobserwowano wzrost zakażeń .
Od 2008 roku w programie szczepień ochronnych zaleca się szczepienie przeciwko
rotawirusom u dzieci do 24 tygodnia życia. W 2013 roku zarejestrowano 199 dzieci
zaszczepionych szczepionką zalecaną ( rok 2012 – 238 dzieci ).
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
W roku 2013 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.
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Grypa
W roku 2013 odnotowano ogółem 2629 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
(pracownicy służby zdrowia, szkół, handlu, transportu, budownictwa i innych mających
kontakt
z
dużą
liczbą
ludzi
i
pracujących
na
otwartej
przestrzeni).
Na terenie powiatu wielickiego w 2013 roku zaszczepiono ogółem osób ( w tym - dzieci do lat
14 – 69, dorosłych - 964 ).
INNE CHOROBY :
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
W roku 2013 nie zgłoszono zachorowań na WZW typu „C”, zarejestrowano 18 przypadków
nosicielstwa p/HCV (4 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 zarażonych. 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, postępowania aseptycznego – przy
wykonywaniu zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek.
Zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe
W roku 2013 zarejestrowano ogółem 554 przypadków zatruć pokarmowych i zakażeń
jelitowych o etiologii bakteryjnej i wirusowej, a w 2012 r - 399 przypadków, co świadczy o
znacznym wzroście niżej wymienionych zachorowań.
Z pośród 544 ogółem zarejestrowanych zróżnicowano :
- 31 zakażenia pałeczką salmonelli,
- 1 jersinioza
- 1 Escherichia coli,
- 19 przez rota wirus,
- 483 biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO w tym 104dzieci do lat dwóch
- 2 zatrucie pokarmowe nie określone
- 3 zatrucie clostridium difficile
- 2 zatruć bakteryjne nie określone
- 2 noro wirusy

Nie zarejestrowano żadnego zatrucia zbiorowego.
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W ROKU 2013 KONTYNUOWANO REALIZACJĘ PROGRAMÓW WHO
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH TJ:
1.
Program eliminacji odry i różyczki:
WHO zakładało w 51 krajach Europy do 2010 r. przerwanie transmisji wirusa odry
i potwierdzenie jego eliminacji. Polska przyjęła rezolucję o udziale w programie eliminacji
odry i różyczki wrodzonej. Monitorowano zgłaszalność zachorowań. Program został
przedłużony na lata następne z uwagi na nadal pojawiający się wirus wywołujący choroby. W
roku 2013 na naszym terenie nie zarejestrowano zachorowania na odrę. Założenia dotyczą
nadzoru nad zachorowaniami i laboratoryjną weryfikacja podejrzeń o zachorowanie na odrę w
tym zróżnicowanie z różyczką, izolację i weryfikację szczepów wirusa odry z potwierdzonych
przypadków w celu odróżnienia szczepów rodzimych i importowanych, co służy
udokumentowaniu eliminacji odry w kraju i w regionie, oraz uzyskanie wysokiego odsetka
osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw odrze i różyczce.
Strategia eliminacji odry obejmuje niezwłoczne zgłaszanie przypadków podejrzenia odry do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzonego badaniem
w
kierunku przeciwciał przeciwodrowych w klasie IgM i izolacją wirusa odry
w
materiale biologicznym. Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nadzoruje
odsetek zaszczepienia dzieci przeciw odrze dwiema dawkami, który powinien wynosić co
najmniej 95%. W powyższej sprawie skierowano do wszystkich podległych placówek służby
zdrowia, a zwłaszcza lekarzy pierwszego kontaktu informację
o zasadach
programu i wynikających z niego obowiązkach lekarzy. Ponadto prowadzone są bieżące
kontrole stanu zaszczepienia dzieci w poszczególnych placówkach. W ramach realizacji
programu WHO podejmowane są następujące kroki:
- przeprowadzane jest dochodzenie epidemiologiczne w środowisku chorego
- pobiera się materiał kliniczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia odry tj.- krew (badanie
w kierunku przeciwciał odrowych w klasie IgM) lub wymaz z nosogardzieli
W wyniku zmian w obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych tj. wprowadzania
skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce w 2-gim i 10-tym roku życia stan
uodpornienia dzieci i młodzieży powinien osiągnąć wymagany w programie poziom co
najmniej 95%. Na terenie naszego powiatu osiągnęliśmy wymagany poziom.
2. Program eradykacji poliomyelitis.
W roku 2002 region europejski w tym Polska została uznana za kraj wolny od poliomyelitis.
Program dalszej eradykacji zakłada wykorzenienie poliomyelitis
i zachorowań
spowodowanych szczepami zawartymi w szczepionce doustnej, do całkowitej eliminacji
szczepów krążących w środowisku człowieka. Na terenie powiatu wielickiego nie zgłoszono
żadnego przypadku zachorowania na poliomyelitis. Realizacja programu oparta jest na
nadzorze nad wykonawstwem szczepień ochronnych (wymagane jest uzyskanie i utrzymanie
wysokiego 95% odsetka uodpornienia dzieci p/polio), oraz nadzorze i monitorowaniu
przypadków ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 15. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej
choroby do krajów wolnych od zachorowań (w tym Polski) w związku z czym prowadzona jest
ścisła współpraca Państwowej Inspekcji Sanitarnej z oddziałami hospitalizującymi dzieci z
ostrymi porażeniami wiotkimi.
Stan zaszczepienia p/polio na terenie naszego powiatu w 2013 roku wyniósł 96,7%.
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ANALIZA WYKONANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W ROKU 2013
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieliczce objęła nadzorem w ramach
Programu Szczepień Ochronnych w 2013 r. 24 147 dzieci i młodzieży od 0 do 19 r.ż.. Na
terenie powiatu wielickiego szczepienia ochronne prowadzone są w 26 punktach szczepień,
które skontrolowano przeprowadzając 22 kontrole.
Podczas wykonywania czynności kontrolnych w placówkach podlegających nadzorowi tut.
Inspektorowi zwracano szczególną uwagę na:
- wykonawstwo szczepień ochronnych – stan zaszczepienia dzieci i młodzieży
-kwalifikacje w zakresie wykonywania szczepień ochronnych personelu medycznego
-sposób przekazywania kart uodpornienia między świadczeniodawcami
-sposób prowadzenia rejestrów osób zapisanych i wypisanych z placówek
-prawidłową gospodarkę szczepionkami
-zachowanie warunków łańcucha chłodniczego
-prawidłowe wykonywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych (błędy omawiano podczas
kontroli)
-bieżący stan sanitarno higieniczny.
Wykonawstwo szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień
na 2013r na terenie powiatu wielickiego w poszczególnych grupach wiekowych w porównaniu
do roku 2012 przedstawia poniżej przedstawiona tabela. Dane pochodzą ze sprawozdań
rocznych MZ-54 za rok 2013 z realizacji szczepień ochronnych sporządzanych przez punkty
szczepień. Z przeprowadzonej analizy wykonawstwa szczepień ochronnych za rok 2013
obserwuje się spadek wykonawstwa szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży. Najczęściej
przyczynami opóźnień w szczepieniach u dzieci jest – wiedza „internetowa” nt szczepień,
coraz większa aktywność ruchów antyszczepionkowych , choroby dziecka lub rodzeństwa (
zwłaszcza na ospę w naszym rejonie),
- większość dzieci w drugiej połowie roku osiąga wiek wskazany w programie szczepień
ochronnych – co w 2013r. zbiegło się w czasie ze znacznym wzrostem zachorowań na ospę i
infekcje grypopodobne.
- nadal 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 2013 na terenie powiatu wielickiego zarejestrowano 3 przypadki niepożądanych
odczynów poszczepiennych u dzieci. NOP-y wystąpiły po zaszczepieniu następującymi
preparatami : Infanrix Hexa, Infanrix DTPa, Act Hib, Imovax Polio, DTP. Bez powikłan.
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 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce
pozwala na ciągły nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem. Dystrybucja i
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przechowywanie preparatów szczepionkowych odbywa się na zasadzie zachowania łańcucha
chłodniczego. 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 2013 dla potrzeb realizacji zadań Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce w zakresie szczepień ochronnych do magazynu i
dalszej dystrybucji pobrał 14846 sztuk szczepionek na kwotę 221 578,78

SZCZEPIENIA ZALECANE:
Wśród szczepień zalecanych odnotowano dalszy wzrost zainteresowania szczepieniami
p/ospie wietrznej oraz szczepieniami p/ zakażeniom Steptococcus pneumoniae. ( wynika to ze
zmian wprowadzonych w sierpniu 2011r do Programu Szczepień Ochronnych – które polegały
na rozszerzeniu grup ryzyka). Odnotowano również wzrost osób zaszczepionych przeciwko
Neisseria meningitidis ( meningokoki).
W stosunku do roku 2012 spadło zainteresowanie szczepieniami p/ grypie sezonowej,
p/biegunce rotawirusowej a także p/zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego.
ANALIZA WYKONANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W POWIECIE WIELICKIM
Rok 2012 i 2013

Rok życia

PSSE
Wieliczka
2012
86,2

PSSE
Wieliczka
2013

Różnice
2012/2013

90,8

+4,6

56,6

63,5

+6,9

56,6
56,4
100
98,1
98,1
79,0
98,4
92,7
92,8

63,5
63,5
99,4
97,8
97,8
76
97,8

3 rok życia

Polio
2x
HIB niepełne
WZW B 2+3x
DTP
3+4x
Polio
2+3x
MMR
HIB
DTP
4x
Polio
3x

91,0
91,0

+6,9
+6,9
- 0,4
-0,3
-0,3
-3
-0,3
-1,7
-1,8

6 rok zycia

MMR/odra
DT
5x
Krztusiec 5x

97,0
76,5
76,5

96,5
72,1
72,1

-0,5
-4,4
-4,4

Polio
4x
DT
5x
Krztusiec 5x
Polio
4x
MMR
MMR dziewczęta
Td

76,5
92,6
92,6
92,6
99,8
99.6
89,9

72,1
93,3
93,3
93,3
100
100
84,6

-4,4
+0,7
+0,7
+0,7
+0,2
+0,4
-5,3

Td

78,3

75,9

-2,4

1 rok życia

2 rok życia

7 rok życia
10 rok życia
11 rok życia
14 rok życia
19 rok życia

Rodzaj
szczepienia
WZW B 2+3x
DTP
3x
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Szczepienia zalecane
Neisseria meningitidis
(meningokoki) 0 -19 roku życia
Neisseria meningitidis
powyżej 19 roku życia
p/grypie 0 – 14 roku życia
p/grypie powyżej 14 roku życia
p/biegunce rotawirusowej
p/ospie wietrznej
p/kleszczowe zap. mózgu
p/zakażeniom Streptococcus
pneumoniae
p/zak.wirusem brodawczaka
ludzkiego
p/ tężcowi

Szczepienia zalecane:
2012
2013
179 osób
-

236 osób

63

1
69

1007
263
108
44
541

964
199
124
33
617

20

3

591

609
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1. STAN SANITARNY PODMIOTÓW LECZNICZYCH

za rok 2013

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
50
- gabinety prywatne
97
- inne obiekty świadczące usługi związane z obszarem działalności medycznej - 4
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 72
Niepołomice 44 obiekty kontroli 36
Gdów 23 obiekty kontroli 21
Kłaj 4 obiekty kontroli 4
Biskupice 3 obiekty kontroli 3
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 50 obiektów. Przeprowadzono 52 kontrole sanitarne w (NZOZ, POZ,
SPZLO,Pogotowia). 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 52 wykonane kontrole najczęściej
powtarzające się uchybienia to:
-brak właściwych oznakowań roztworów dezynfekcyjnych ,
-brak właściwego postępowania ze sprzętem do sprzątania,
-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 urządzeniach chłodniczych 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 2013 roku znajdowało się 97 gabinetów
prywatnych. Ogółem w tej grupie obiektów przeprowadzono 82 kontrole sanitarne w
skontrolowanych gabinetach stan sanitarno – higieniczny nie budził zastrzeżeń. Pozostałe
gabinety zostały zaplanowane do kontroli na rok 2014. 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 Rozp. Ministra Zdrowia z
dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
(Dz.U.Nr139,poz.940) z późn.zm.
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HIGIENY ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA, PRZEDMIOTÓW UŻYTKU I
KOSMETYKÓW
W 2013 roku w Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku zatrudnione
było 5 osób w tym 2 osoby z wykształceniem wyższym i 3 osoby z wykształceniem średnim.
Pod nadzorem znajdowało się ogółem 908 obiektów zakwalifikowanych do 23 grup obiektów,
z czego skontrolowano 670 obiektów. Przeprowadzono łącznie 882 kontrole w tym 508
kontroli interwencyjnych, wydano 41 decyzji administracyjnych, 200 decyzji płatniczych oraz
200 decyzji zatwierdzających nowe obiekty. Za stwierdzone w trakcie kontroli sanitarnych
uchybienia nałożono 136 mandatów karnych na kwotę 31650 ,00 zł . Pobrano do badań
laboratoryjnych 160 prób w tym 4 próby nieplanowane z czego wyniki 3 prób zostały
zakwestionowane.

LP

Rodzaj zadania

2011

2012

2013

1

Liczba obiektów

936

1014

908

Liczba kontroli

927

915

882

Liczba wydanych decyzji

193

316

441

4

Mandaty: liczba
kwota

107
23600

105
25750

136
31650

5

Liczba upomnień

0

3

1

6

Liczba pobranych prób
żywienia

165

175

160

7

Liczba wniosków
mieszkańców na złą
żywność

25

14

0

2
3

Obiekty Żywieniowo-żywnościowe w 5 gminach pozostające pod nadzorem
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wieliczce oceniane są pozytywnie pod względem
spełnienia wymogów higieniczno-sanitarnych. Odstępstwa występują w 19% obiektów w
całym powiecie. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w gminie Kłaj najdalej odsuniętej
od siedziby Stacji. Dużym odsetkiem braków w odpowiednim stanie sanitarnym wykazała się
również gmina Biskupice, tam liczba obiektów jest najmniejsza. Do najczęstszych
nieprawidłowości jakie pojawiają się podczas kontroli to: brak utrzymania czystości (brudne
ściany, podłogi, sprzęt produkcyjny i wyposażenie)braki w dokumentacji dot. systemu jakości
(GHP, GMP, HACCP), przeterminowane artykuły spożywcze, brak lub niekompletna odzież
ochronna,
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Nazwa

Biskupice

Gdów

Kłaj

Niepołomice Wieliczka RAZEM

L. obiektów

49

99

61

272

427

908

Kontrole

39

139

38

159

507

882

Mandaty

8 /2000

18 /4250

10 /2100

31 /7650

69 /15650

136 /31650

Liczba
nieprawidłowości

12

25

15

37

75

164

%
nieprawidłowości

30%

18%

39%

23%

15%

19%

Ocena jadłospisów w placówkach oświatowych
W 2013 roku nadzorowano 46 stołówek w przedszkolach, 34 stołówki w szkołach, 1 w domu
dziecka i młodzieży oraz 5 stołówek w żłobkach. Na podstawie przedłożonych jadłospisów wykonano
25 skróconych ocen żywienia (25 w stołówkach przedszkolnych). Ocena obejmowała częstotliwość
tego samego produktu, różnorodność warzyw i owoców, różnorodność potraw, częstotliwość dań
mącznych, mięsnych. Uzyskane wyniki ze skróconych ocen były prawidłowe.

Nie odnotowano zatruć pokarmowych w 2013 roku na terenie powiatu wielickiego

Działania w ramach systemu RASFF ( Rapid Alert System for Food and Feed – system
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach)
W 2013 roku otrzymano 24 powiadomienia alarmowe, przeprowadzono 200 kontroli sanitarnych w
wyniku których wycofano 611 szt. produktów oraz 30 kg kwestionowanych artykułów w tym:
- 8 kg wafle przekładane kremem o różnych smakach

- 0,60 kg rurek nadziewanych kremem kakaowym,
- 14,5 kg Wafelki o różnych smakach
- 2,8 kg Wafle suche okrągłe
- 607 sztuk kubek dekorowany 350 ml Basic Dajar
- 4,2 kg mięsa drobiowego
- 3 szt. „Hamburgerów drobiowych vac. 250g,
- 1 kpl. 6 szklanek + dzbanek z pokrywką ,,Perfekt Styl”,
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RASFF 1 - stwierdzenie rtęci w produkcie „Borowik suszony Devaldano”, wyprodukowany przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DANEX Sp. z o.o. Sp. K., Rosko, ul. Dworcowa 34, 64-730
Wieleń, data i nr partii 11.2013/10183 12 BP,

RASFF 2 - dotyczy mleka w proszku „Skimmed milk power”, w którym stwierdzono obecność
fragmentu opakowania oraz granulatu przypominającego trutkę na gryzonie. Przeprowadzono
42 kontrole, wycofano 26 kg wyrobów cukierniczych w składzie których znajdował się
kwestionowany proszek.
RASFF 3 - przekroczenie dopuszczalnej ilości uwalnianego ołowiu z obszaru obrzeża wyrobu
pn. kubek dekorowany 350 ml Basic Dajar Sp. z o.o ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin ,
przekazane z PSSE Tarnów, 5 kontroli, 607 sztuk wycofanych.
RASFF 4- stwierdzenie obecności składnika alergennego: dwutlenku siarki,
niezadeklarowanego w oznakowaniu produktu „Rodzynki sułtanki AGA” á 1000 g,
oznakowanego datą minimalnej trwałości 06.2013 i nr partii A243/49. Produkt został
wyprodukowany przez Z.P.H. AGA – HOLTEX Sp. j. ul. Piekarska 130, 43-300 Bielsko Biała,
3 kontrole, nie znaleziono kwestionowanego produktu.
RASFF 5- przekroczenie dopuszczalnego poziomu mikotoksyn w produkcie pn.: „Popcorn ziarna
kukurydzy”, producentem, którego jest Atlanta Poland S.A., ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk, kraj
pochodzenia: Argentyna, najlepiej spożyć przed końcem: 10.2013, nr partii: 640 3/2 . Przekazane z
PSSE w Krakowie,7 kontroli, 0 wycofania.
RASFF 6 –przekroczenie dopuszczalnego poziomu deoksyniwalenolu (DON) w produkcie pn.: „Melvit
Mąka pszenna razowa Typ 2000 do wypieku domowego chleba”, producentem której jest Melvit S.A.,
ul. Grójecka 194 lok. 91, 02-390 Warszawa; Zakład Konfekcjonowania, ul. Przemysłowa 1, 07-410
Ostrołęka.
RASFF 7- w sprawie skargi konsumenta dot. obecności szkła w produkcie pn. „Hamanek s boruvkami
a brusinkami”, wyprodukowanym w Republice Czeskiej.
RASFF 8 - obecność bakterii Salmonella Enteritidis w mięsie drobiowym pozyskanym od kur
pochodzących z Republiki Słowackiej.
RASFF 9 - Mąka żytnia MELVIT typ 720, nr partii 112/01/31 B, najlepiej spożyć przed 30.07.2013,
prod MELVIT S.A., ul. Grójecka 194 lok 91, 02-390 Warszawa, Zakład Konfekcjonowania: ul.
Przemysłowa 1, 07-410 Ostrołęka, w którym stwierdzono obecność ochratoksyny A.
RASFF 10 -przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu kwasu benzoesowego w napoju
jabłkowym niegazowanym „Casper Apple”.
RASFF 11 –obecność substancji alergennej – glutenu w produkcie pn.: „MELVIT Mąka gryczana
gluten free”, prod. MELVIT S.A. ul. Grójecka 194 lok. 91, 02-390 Warszawa, Zakład
Konfekcjonowania ul. Przemysłowa 1, 07-410 Ostrołęka oznaczonym terminem przydatności
do spożycia 27.06.2013 oraz nr partii produkcyjnej 77/12 27D i 77/12 27 C .
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RASFF 12- obecność pozostałości antybiotyków w mięsie drobiowym, którego producentem był
zakład BB Marcin Borowicz ul. Ludzimierska 29, 34-400 Nowy Targ, WNI 12114305 a dystrybutorem
m.in. firma hurtownia Inter - Wenn II Edward Zbudniewek ul. Fredry 2 Kraków.
RASFF 13- obecność bakterii z grupy Coli w produkcie „Woda Źródlana niegazowana AQUA”, której
producentem jest T.G. BEWA sp. zo. o. Piaski 4, 97-410 Kleszczów a dystrybutorem firma Tradis sp.
zo. o. Al. Witosa 16, 20-315 Lublin o dacie minimalnej trwałości 04.05.2014 i nr partii 18:21
1857B.04.05.14B i o objętości 2 litry.
RASFF 14 - przekroczenie dopuszczalnego limitu migracji kadmu i ołowiu z obszaru obrzeża
kieliszków „Ice Gold 200 ml” wyprodukowanych w Turcji.
RASFF 15 –w sprawie wyrobu pn. kpl. 6 szklanek + dzbanek z pokrywką Perfekt Style z motywem
truskawek, których importerem z Chin była firma Perfekt Sp. z o.o. ul. Podskarbińska 30, 03-829
Warszawa.
RASFF 16- przekroczenie zawartości barwników spożywczych w produkcie pn. „Chrupki o smaku
owocowym”, data przydatności do spożycia 20.02.2014 r. wyprodukowanym przez F.P.H.U. „GUZIK”
Grzegorz Guzik ul. Pierwsza 21, 32-546 Młoszowa.
RASFF 17-. ws. uboju drobiu wobec którego nie zastosowano okresu karencji dla doxycykliny przed
ubojem oraz produkcji z tego surowca i wprowadzenia do obrotu mięsa drobiowego oraz produktów
z jego udziałem.
RASFF 18-w sprawie produktów pn.: „VIGOMAX VGMX capsules”, „GINSENG-MAX capsules”
oraz FORCEX capsules”, które zawierały niezadeklarowane substancje farmakologicznie czynne –
tadalafil oraz jego pochodne.
RASFF 19- przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu mikotoksyn (suma fumonizyn B1 i B2)
w produkcie pn. „Ziarno kukurydzy” pochodzącym z Argentyny, dystrybuowanym przez zakład
„FISTASZEK” w Dzielcach 27, 22-463 Radzecznica, data przydatności do spożycia 10.2014 r. nr partii
665.
RASFF 20- stwierdzenie „próbka napromieniana” suplementu diety pn. „ Spirulina” (w postaci
proszku).
RASFF 21 - obecność bakterii Salmonella Enteritidis w produkcie pn. „Ser Janosika” oznaczonego
terminem przydatności do spożycia i nr partii: 14.11.2013r.
RASFF 22- przekroczenie dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w gałce muszkatołowej o nr partii
11120251, najlepiej spożyć przed 30.12.2014, której dostawcą do odbiorcy brytyjskiego była firma
Prymat Sp. z o.o., ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój.
RASFF 23- obecność substancji alergennej - glutenu w produkcie pn. „Mąka kukurydziana Melvit”, z
numerem partii 10/08 14B 08:03, z terminem przydatności do spożycia 14.02.2014., wyprodukowanej
przez firmę Melvit S.A. ul. Grójecka 194 lok. 91, 02-390 Warszawa, Zakład Konfekcjonowania, ul.
Przemysłowa 1, 07-410 Ostrołęka.
RASFF 24- obecność bakterii Salmonella w lodach śmietankowych ALGIDA „Big Milk”,waga netto:
110 ml/62 g, numer partii: L3097 BC 140 19, data minimalnej trwałości: 04.2015, kod kreskowy:
5900700121782, producentem kwestionowanego produktu była firma Unilever Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 49, 02-672 Warszawa (zakład produkcyjny kwestionowanych lodów znajduje się pod
adresem: Unilever Polska Sp. z o.o.- Zakład Produkcyjny w Baninie, Oddział Lodów i Produktów
Mrożonych, ul. Lipowa 15-17, 80-297 Banino).
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Nadzór nad kosmetykami i działania w ramach systemu RAPEX
RAPEX - systemu wczesnego ostrzegania w UE, który ułatwia szybką wymianę informacji między państwami
członkowskimi i Komisją w sprawie środków podjętych w celu zapobieżenia lub ograniczenia wprowadzania do
obrotu lub stosowania produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, z
wyjątkiem spożywczego, farmaceutycznego i wyrobów medycznych, które są pokryte przez inne mechanizmy.

Łącznie w ramach działań systemu RAPEX wykonano 12 kontroli sanitarnych w tym:
7 w sklepach kosmetycznych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Kosmetyki

2012

2013

Liczba wytwórni objętych nadzorem

2

2

Liczba miejsc obrotu objętych nadzorem

9

7

Liczba kontroli

14

12

Liczba nieprawidłowości

0

0

Działania akcyjne
1. zlecone przez GIS- w okresie od 20 marca do 29 maja 2013 przeprowadzono wzmożony nadzór nad
prawidłowością wycofywania przeterminowanej żywności w zakładach nadzorowanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni spożywczych i sklepów
wielkopowierzchniowych w związku z podejrzeniem wykorzystywania przez niektóre zakłady mięsne
w produkcji nowych środków spożywczych, produktów przeterminowanych wycofanych z punktów
sprzedaży detalicznej oraz zwrotów produktów mlecznych do zakładów, które je wyprodukowały. W
ramach wzmożonego nadzoru przeprowadzono 33 kontrole sanitarne. W 10 obiektach stwierdzono
dokonywanie zwrotów mięsa i wędlin do dostawcy. W 1 sklepie za brak dokumentów potwierdzających
zwrot nałożono 1 mandat na kwotę 500 zł.
2. własne- przeprowadzono ocenę warunków przechowywania artykułów spożywczych, w tym
przestrzegania temperatury magazynowania, terminów przydatności do spożycia oraz oceny stanu
sanitarnego zakładu. W ramach tych działań przeprowadzono 91 kontroli sanitarnych (34 w sklepach
spożywczych, 22 w restauracjach, 2 w cukierniach, 1 w wytwórni lodów, 10 w punktach małej
gastronomii, 20 w obiektach tymczasowych oraz 2 na stoiskach na stacji paliw). W 36 spośród w. w.
stwierdzono uchybienie bieżące na które zostały wydane zalecenia pokontrolne. Za stwierdzone
nieprawidłowości ukarano 36 mandatami karnymi na kwotę 8700,00 zł .
Najczęściej

występujące

nieprawidłowości

to:

sprzedaż

artykułów

spożywczych

przeterminowanych, nieprawidłowy stan sanitarny oraz brak kompletnej dokumentacji GHP.
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Nadzór nad jakości środków spożywczych
W 2013 roku na terenie powiatu wielickiego pobrano do badań laboratoryjnych 160 prób
żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, z czego: 93 próby przebadano pod
względem mikrobiologicznym, 2 próby na zanieczyszczenia biologiczne, 30 prób na metale, 4 próby na
obecność pestycydów, 8 prób na ESTRY 3-MPCD, 2 próby na jod w soli kuchennej, 3 próby na
substancje migrujące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 4 próby na
WWA, 4 prób na substancje dodatkowe, 2 próby na obecność GMO, oraz 4 próby na mikotoksyny.
Ponadto pobrano 4 próby nieplanowane tj.
- 1 próbę napoju owocowego w związku ze skargą / z interwencją – wynik kwestionowany
- 3 próby kosmetyków z miejsc obrotu kosmetykami na środki konserwujące - z czego 2 na
chlorobutanol i 1 na formaldehyd - wyniki były niekwestionowane .
Ogółem nieprawidłowa jakość artykułów wystąpiła w 3 próbach, były to:
1. „Sól o obniżonej zawartości sodu MAGDI”- kwestionowana ZAWYŻENIE ze względu na
przekroczenie dopuszczalnych wartości oznaczonych parametrów w postaci jodku potasu.
2. „Zbyszko 3 pomarańcze „ 2 butelki 2-litrowe napój gazowany – kwestionowany ze względu
na widoczny osad w postaci zawiesiny, mętny (interwencja).
3. spodek ( wyroby ceramiczne) – kwestionowana ocena znakowania.

Szkolenia
Zewnętrzne
Liczba szkoleń

Liczba osób
3

wewnętrzne

zewnętrzne

3

Tytuł szkolenia
1. Co nowego w świecie dopalaczy
2. Nowe uzależnienia XXI wielu
3. Ocena bezpieczeństwa i

dokumentacja produktu kosmetycznego w świetle
rozporządzenia Parlamentu i rady (WE) Nr
1223/2009 dot. produktów
kosmetycznych

Liczba szkoleń

Liczba tematów

Liczba osób

Tematy szkoleń

8

21

32

-1 KPA
-4 Aktualizacja aktów prawnych
-16 Merytoryczne
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Współpraca z innymi jednostkami
W 2013 roku na podstawie porozumienia dotyczącego współpracy Powiatowego Lekarza
Weterynarii i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego prowadzono analizy baz danych
dotyczących obiektów, w wyniku czego nie wytypowano obiektów do wspólnych kontroli, nie
przeprowadzono również wspólnych szkoleń.
Podejmowano wspólne zadania dotyczące:
- przekazania informacji w sprawie przedsiębiorstw sektora spożywczego przeznaczających część
swojej produkcji na cele paszowe,
- wyniku badania laboratoryjnego wykonanego przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie dot.
stwierdzenia Listeri monocytogenes w wędlinie salami boomerang,
- przekazania danych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy sprzedaży miodu i produktów
pszczelarstwa
- oraz informację w sprawie wyniku badania laboratoryjnego wykonanego przez Zakład Higieny
Weterynaryjnej w Krakowie dot. stwierdzenia obecności larw włośni w mięsie dzika, które nie zostało
spożywane przez ludzi i zostało przekazane do utylizacji.
- anonimowej informacji o nieprawidłowościach w zakresie produkcji i transportu mięsa i jego
przetworów.
Ponadto w ramach działań związanych z postępowaniami prowadzonymi w sprawie
wzmożenia nadzoru nad prawidłowością wycofywania przeterminowanej żywności w zakładach, w
związku z podejrzeniem ponownego wykorzystywania przez niektóre zakłady mięsne produktów
przeterminowanych zostało przekazane 6 pism do Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Krakowie,
Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Kontrola aptek
W ramach porozumienia o współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, przeprowadzono 19 kontroli sanitarnych w aptekach, związanych z podejrzeniem
wprowadzenia do obrotu zafałszowanych suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz w ramach powiadomienia w systemie RASFF.
Na terenie powiatu wielickiego pod nadzorem jest 24 apteki oraz 3 punkty apteczne.

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

2012

2013

Liczba wytwórni objętych nadzorem

5

3

Liczba miejsc obrotu objętych nadzorem

10

10

Liczba kontroli

11

7

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości

0

0

żywnością
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HIGIENA KOMUNALNA W OBIEKTACH UZYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Na obszarze powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym objęto następujące grupy obiektów:
1. Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy - 9 obiektów
2. Hotele – 22 obiekty
3. Motele, Pensjonaty, Pokoje Gościnne, Ośrodki wczasowo – turystyczne – 18 obiektów
4. Urzędy Pocztowe – 8 obiektów
5. Toalety Publiczne – 10 obiektów
6. Urzędy Gmin – 5 obiektów
7. Muzea, Domy Kultury, Kina – 3 obiekty
8. Place Targowe – 3 obiekty
9. Cmentarze – 27 obiektów
10. Tereny rekreacyjne – Parki – 3 obiekty
11. Zakłady Fryzjerskie - 70 obiektów
12. Zakłady Kosmetyczne – 21 obiektów
13. Zakłady Odnowy Biologicznej, Solaria – 12 obiektów
14. Inne zakłady, w których świadczone są więcej niż jedna z usług w zakresie fryzjerstwa,
kosmetyki, odnowy biologicznej – 26 obiektów
15. Wodociągi publiczne – 9 obiektów
16. Miejsca tradycyjnie uznawane za kąpieliska – 1 (Niepołomice)
17. Baseny Kąpielowe – 2 (Niepołomice i Wieliczka)
18. Pralnie Publiczne – 7 obiektów
19. Źródełko – 1 obiekt ( Wieliczka )
20. Stacje paliw – 24 obiekty
21.Pętle autobusowe, pętle busów – 3 obiekty
22. Parkingi strzeżone – 8 obiektów (Wieliczka – 8 )
23. Zakłady pogrzebowe – 10 obiektów
24. Piaskownice Publiczne – 3 obiekty
25. Stacje i Przystanki kolejowe – 8 obiektów
26. Obiekty sportowe – 12 obiektów

Nazwa Gminy

Liczba Liczba
obiektów kontroli

Liczba decyzji
merytorycznych

Liczba
decyzji
płatniczych

Liczba prób
wody
do badań

Gmina Biskupice

14

6

2

1

4

Gmina Gdów

45

25

1

4

13

Gmina Kłaj

26

14

5

4

14

Gmina Niepołomice

81

50

0

7

16

Gmina Wieliczka

159

94

12

13

20

RAZEM

325

189

20

2

67
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Ponadto w 2013 roku przeprowadzono 59 innych kontroli sanitarnych ( ekshumacje zwłok i
szczątków ludzkich, opinie sanitarne dot. imprez masowych, wizje lokali mieszkalnych,
wnioski stron na stan sanitarny pomieszczeń mieszkalnych i otoczenia).
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
Nieczystości płynne są usuwane do kanalizacji publicznej, przydomowych oczyszczalni
ścieków bądź do zbiorników bezodpływowych (szamba), z których ścieki są odpompowywane
i wywożone przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie zgodnie z umowami
zawartymi na świadczenie tego rodzaju usług z właścicielami i zarządcami nieruchomości.
W 2013 roku na obszarze powiatu wielickiego prowadzone były prace w zakresie rozbudowy
sieci kanalizacyjnej lub też modernizacji odcinków dotychczas istniejącej kanalizacji.
W miesiącu czerwcu ubiegłego roku w niektórych miejscowościach wystąpiły chwilowe
nieprawidłowości w zakresie działania kanalizacji publicznej (wybicie studzienek
kanalizacyjnych). Sytuacja taka była spowodowana występującymi obfitymi opadami deszczu.
Skutki wycieków z kanalizacji publicznej były usuwane na bieżąco przez właściwe służby
podległe jednostkom administracji publicznej.
NIECZYSTOŚCI STAŁE
Odpady komunalne wytworzone przez podmioty, które prowadzą na terenie powiatu
działalność produkcyjną, handlową i usługową, placówki oświatowe, a także pochodzące z
terenów publicznych oraz z indywidualnych gospodarstw domowych są gromadzone w
kontenerach, pojemnikach i w workach służących do ich segregacji. Odbiór i wywóz śmieci
oraz częstotliwość odbioru jest zgodna z zapisami zawartymi w aktach prawa miejscowego
obowiązującymi w poszczególnych gminach. Podczas przeprowadzanych kontroli w objętych
nadzorem obiektach zwracano uwagę na sposób gromadzenia i usuwania odpadów.
WODOCIĄGI PUBLICZNE
Nadzorem sanitarnym w powiecie wielickim objętych było 9 wodociągów publicznych, w tym
dwa miejskie (Niepołomice, Wieliczka) oraz siedem wiejskich (Biskupice, Cichawa, Gdów,
Podłęże, Szarów, Szarów – Dąbrowa, Węgrzce Wielkie). Wodociągi zaopatrują mieszkańców
w wodę pitną pochodzącą z ujęć podziemnych, jak również część gminy Wieliczka jest
zaopatrywana w wodę pochodzącą z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza obszarem
naszego powiatu.
Wodociąg Publiczny Biskupice nie posiada własnych ujęć wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. W związku powyższym woda zaopatrująca sieć rozdzielczą wodociągu
publicznego Biskupice jest kupowana z ZGK w Gdowie i z ZGK w Wieliczce.
W roku sprawozdawczym skontrolowano 8 wodociągów; przeprowadzono 8 kontroli
sanitarnych. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
bieżącego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń i urządzeń wodociągowych.
Ponadto w ramach sprawowanego nadzoru pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 67
prób wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. Na podstawie sprawozdań
z przeprowadzonych analiz prób wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Wieliczce stwierdził, że jakość wody w Wodociągach Publicznych Szarów – Dąbrowa i
Węgrzce Wielkie nie spełniała wymagań pod względem fizyko-chemicznym z uwagi na
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powtarzające się na przestrzeni całego ubiegłego roku przekroczenia parametrów fizycznych i
chemicznych. W związku z tym ww. wodociągi zostały ocenione jako złe. Pozostałe wodociągi
istniejące na terenie powiatu wielickiego oceniono jako dobre.
BASENY KĄPIELOWE
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym na terenie powiatu wielickiego objęte były
dwa baseny kąpielowe – kryte, które są zlokalizowane w Niepołomicach i w Wieliczce.
Skontrolowane zostały obydwa obiekty; przeprowadzono w sumie 3 kontrole. Decyzje
administracyjne wydane w 2012 roku z terminem realizacji w 2013 roku zostały przez osoby
zarządzające basenami wykonane.
Podczas przeprowadzonej kontroli Basenu Kąpielowego w Wieliczce stwierdzono uchybienia
sanitarno – porządkowe; w związku z czym zostały wydane zalecenia pokontrolne. Kontrola
sprawdzająca wykazała ich wykonanie.
Woda z niecek basenowych była pobierana do badań laboratoryjnych co kwartał – zgodnie
z ustalonym harmonogramem. W roku ubiegłym pobrano ogółem 32 próby wody do analiz pod
względem bakteriologicznym i fizyko – chemicznym. Sprawozdania z przeprowadzonych
badanie były prawidłowe.
MIEJSCE ZWYCZAJOWO WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI
Na obszarze powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym objęte było jedno miejsce zwyczajowo
wykorzystywane do kąpieli, które jest zlokalizowane w zbiornikach wodnych w miejscowości
Zabierzów Bocheński, na terenie uprzednio istniejącej żwirowni. Przeprowadzona została
kontrola sanitarna, w czasie której nie stwierdzono uchybień sanitarno – higienicznych.
Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych analiz prób wody pobranej ze zbiorników
wykorzystywanych do kąpieli stwierdzono, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.
ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ
W roku sprawozdawczym na obszarze powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym było objęte
jedno źródełko wody pitnej, które zlokalizowane jest w miejscowości Raciborsko, w miejscu
publicznym i ogólnodostępnym przez całą dobę. Na podstawie sprawozdań z wykonanych
analiz bakteriologicznych i fizyko – chemicznych stwierdzono, że jakość wody odpowiada
wymaganiom.
USTĘPY PUBLICZNE
Na terenie powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym objętych było 10 stałych ustępów
publicznych, których 8 znajduje się w miastach (6 – Wieliczka, 2 – Niepołomice), natomiast
pozostałe 2 obiekty zlokalizowane są na wsiach (Gdów, Podstolice). Wszystkie toalety są
podłączone do sieci wodno – kanalizacyjnej. W 2013 roku skontrolowano wszystkie obiekty.
W dwóch obiektach stwierdzono uchybienia techniczne, w związku z czym wszczęto
postępowania administracyjne.
W trakcie prowadzonych kontroli zwracano uwagę na stan techniczny pomieszczeń i urządzeń,
bieżący stan sanitarny, zaopatrzenie w środki czystościowe, higieniczne i dezynfekcyjne,
usuwanie odpadów komunalnych. W roku sprawozdawczym dokonano kapitalnego remontu
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budynku znajdującego się w Wieliczce przy ulicy Limanowskiego, w którym mieszczą się
toalety publiczne.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
W okresie sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objętych było ogółem 9 obiektów, w tym:
 2 Domy Pomocy Społecznej
 5 innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Środowiskowe Domy
Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej)
 2 placówki zapewniające całodobową opiekę
W 2013 roku skontrolowano wszystkie obiekty; przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych, w
czasie których nie stwierdzono uchybień sanitarno – higienicznych. W ubiegłym roku oddano
do użytkowania nowe pomieszczenia w Pensjonacie dla Osób Starszych „ZAPIECEK”
znajdującym się w Wieliczce.
HOTELE
Na obszarze powiatu wielickiego znajduje się ogółem 22 hotele, z czego 13 zlokalizowanych
jest
w terenie miejskim, natomiast 9 prowadzi działalność na wsiach. W roku
sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto 12 hoteli; przeprowadzono w sumie 12 kontroli
sanitarnych. Podczas kontroli w Hotelu „ORIZA” w Gdowie stwierdzone zostały uchybienia
sanitarno – higieniczne,
w związku z czym przeprowadzone zostało postępowanie
administracyjne zakończone decyzją. Termin wykonania zarządzeń decyzji został
prolongowany przez PPIS w Wieliczce na rok 2014. Kontrola przeprowadzona w Hotelu
„CLASSIC” zlokalizowanym w Wieliczce wykazała,
że zarządzenia zawarte w
decyzji administracyjnej wydanej w 2013 roku zostały wykonane.
W ubiegłym roku objęte zostały nadzorem 2 nowopowstałe obiekty: Hotel „LENART” –
Wieliczka, ul. Narutowicza oraz Hotel przy Zajeździe „SZAŁAS” w Gdowie.
Obecnie w powiecie wielickim działalność prowadzi 17 hoteli, które uzyskały kategoryzacje.
Hotele systematycznie w ramach posiadanych możliwości podejmują działania zmierzające do
poprawy stanu sanitarnego jak również do podniesienia standardów w zakresie świadczonych
usług.
MOTELE
W powiecie wielickim istnieje 5 moteli, z których 3 znajduje się w Wieliczce, natomiast 2
prowadzi działalność w obszarze wiejskim (Zagórze, Czyżów). W ubiegłym roku
skontrolowano wszystkie obiekty; przeprowadzonych zostało w sumie 7 kontroli sanitarnych.
W ubiegłym roku nastąpiła zmiana właściciela motelu zlokalizowanego w Czyżowie. Podczas
kontroli przeprowadzonej
w obiekcie stwierdzone zostały uchybienia sanitarno –
higieniczne, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Kontrola
sprawdzająca wykazała usunięcie uchybień.
Kontrola sanitarna przeprowadzona w Motelu „CLASSIC” znajdującym się w Wieliczce
wykazała wykonanie decyzji administracyjnej wydanej w 2012 roku.
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PENSJONATY
Na obszarze powiatu wielickiego znajduje się jeden pensjonat. W roku sprawozdawczym
przeprowadzono jedną kontrolę sanitarną, podczas której nie stwierdzono uchybień w zakresie
bieżącego stanu sanitarno – higienicznego.
POKOJE GOŚCINNE
W powiecie wielickim w ewidencji tutejszej Inspekcji Sanitarnej znajduje się w sumie 11
obiektów, które prowadzą działalność w zakresie wynajmowania pokoi gościnnych, z czego 8
zlokalizowanych jest w miastach ( Wieliczka – 7, Niepołomice – 1), natomiast 3 prowadzą
działalność w obszarze wiejskim ( Grodkowice, Marszowice, Wola Batorska).
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto cztery obiekty. Podczas
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu
sanitarno – higienicznego.
W ubiegłym roku nastąpiła zmiana właściciela w Hostelu OWL SILVER znajdującym się
w Wieliczce. Obecnie Hostel działa pod nazwą „SREBNA SOWA”.
CAMPING
Nadzorem sanitarnym w 2013 roku objęty był jeden obiekt - Ośrodek Wczasowo –
Wypoczynkowy „GROSIK” znajdujący się w Gdowie. W okresie sprawozdawczym
przeprowadzona została jedna kontrola sanitarna, podczas której nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego.
ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I ODNOWY BIOLOGICZNEJ



W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce na koniec roku
sprawozdawczego znajdowało się ogółem 129 obiektów, w których w ramach prowadzonej
działalności świadczone były usługi w zakresie fryzjerstwa kosmetyki i odnowy biologicznej.
Powyższa liczba obejmuje następujące grupy obiektów:
 70 zakładów fryzjerskich
 21 zakładów kosmetycznych
 12 zakładów odnowy biologicznej
 26 zakładów, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług w zakresie
fryzjerstwa, kosmetyki i odnowy biologicznej.
Nadzorem sanitarnym w roku ubiegłym objęto w sumie 91 zakładów, w których
przeprowadzone zostały 93 kontrole, z czego:
 zakłady fryzjerskie – skontrolowano 46 obiektów; przeprowadzono 46 kontroli
sanitarnych.
 zakłady kosmetyczne – skontrolowano 16 obiektów; przeprowadzono 17 kontroli
sanitarnych.
 zakłady odnowy biologicznej skontrolowano 7 obiektów; przeprowadzono 7 kontroli
sanitarnych.
zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług w zakresie fryzjerstwa,
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kosmetyki i odnowy biologicznej – skontrolowano 22 obiekty; przeprowadzono 23 kontrole
sanitarne.
W czasie przeprowadzanych kontroli sprawdzany był stan sanitarno – higieniczny
pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu obiektów, ilość i czystość
stosowanej bielizny oraz na sposób jej przechowywania w zakładzie. Ponadto podczas kontroli
zwracano uwagę na czystość narzędzi i przyborów fryzjerskich i kosmetycznych, a także na
sposób dezynfekcji urządzeń i narzędzi stosowanych w czasie świadczenia usług.
W zakładach, które w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi w zakresie
wykonywania zabiegów mogących naruszyć ciągłość tkanki skórnej prowadzona jest
sterylizacja sprzętu wykorzystywanego w tego rodzaju zabiegach. Jest ona dokonywana w
zakładach, bądź też zlecana przez właścicieli obiektów podmiotom zewnętrznym. W
przypadkach gdy proces sterylizacji odbywa się poza zakładem, w czasie kontroli sprawdzane
były także umowy zawarte na świadczenie usług w tym zakresie. Kontrolą objęto również
sposób oznakowania i przetrzymywania wysterylizowanych narzędzi. Ponadto egzekwowany
był zakaz suszenia w zakładach brudnych ręczników oraz obowiązek jednorazowego
wykorzystywania papierków stosowanych w czasie wykonywania trwałej ondulacji.
Ogólny stan sanitarno – higieniczny obiektów należy ocenić jako dobry.
URZĘDY GMIN
W skład powiatu wielickiego wchodzi w sumie 5 gmin, z których trzy są wiejskimi
jednostkami samorządu terytorialnego (Biskupice, Gdów, Kłaj), natomiast pozostałe dwie
gminy są jednostkami samorządu terytorialnego o charakterze miejsko – wiejskim
(Niepołomice, Wieliczka).
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto placówkę jednej gminy – Urząd Miasta
i Gminy w Wieliczce. Przeprowadzono jedną kontrolę sanitarną. Podczas kontroli stwierdzono
wykonanie większości zarządzeń zawartych w decyzji administracyjnej wydanej w 2012 roku
z terminem realizacji w roku ubiegłym.
W związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie przesunięcia terminu
wykonania ww. decyzji w części dot. zapewnienia prawidłowego dostępu do sanitariatów
pracownikom budynku „odwachu” PPIS w Wieliczce podjął decyzje o prolongacie terminu
wykonania zarządzenia do końca czerwca 2014 roku.
STACJE I PRZYSTANKI KOLEJOWE
W powiecie wielickim zlokalizowane są dwie stacje kolejowe (Wieliczka, ul. Dembowskiego,
Kłaj) oraz sześć przystanków kolejowych (Wieliczka, ul. Mickiewicza, Kokotów, Podłęże,
Staniątki, Szarów, Węgrzce Wielkie). Żaden z obiektów nie posiada obecnie poczekalni dla
podróżnych oraz kas biletowych.
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto stacje kolejowe. Przeprowadzono dwie
kontrole sanitarne – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno –
higienicznego.
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TRASA TURYSTYCZNA
W 2013 roku nadzorem sanitarnym objęta była podziemna trasa turystyczna zlokalizowana
w Kopalni Soli „WIELICZKA”. Przeprowadzona została jedna kontrola sanitarna, podczas
której nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego
komór i korytarzy oraz sprzętu będącego na wyposażeniu trasy turystycznej. Teren całej trasy
jest na bieżąco sprzątany. Wzdłuż trasy ustawione są pojemniki na odpady, które opróżniają
codziennie pracownicy. Część trasy jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
CMENTARZE
W ewidencji PSSE w Wieliczce znajduje się ogółem 27 cmentarzy, z których jeden (Cmentarz
Komunalny w Wieliczce) jest administrowany przez Zarząd Cmentarza Komunalnego.
Pozostałe cmentarze podlegają parafiom, na terenie których są usytuowane.
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto w sumie 7 cmentarzy; przeprowadzono
7 kontroli. Podczas kontroli stwierdzono, że cmentarze utrzymane były w dobrym stanie
sanitarno – higienicznym. Za utrzymywanie terenów cmentarzy w bieżącym porządku
odpowiadają podmioty, które świadczą usługi w tym zakresie jak również osoby prywatne.
Zarządzający cmentarzami utrzymują drzewostany w dobrym stanie, w razie potrzeby usuwają
uszkodzone czy też obumarłe konary lub nawet całe drzewa celem zapobieżenia wystąpieniu
zagrożenia dla ludzi i uszkodzenia grobów oraz wykaszają na bieżąco trawę. Odpady
komunalne są gromadzone w koszach i kontenerach, skąd są wywożone na składowiska
odpadów.
ZAKŁADY POGRZEBOWE
Na obszarze powiatu wielickiego w ewidencji tutejszego Inspektoratu Sanitarnego znajduje się
10 zakładów prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych. W roku
sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto 3 zakłady pogrzebowe; przeprowadzono 3
kontrole sanitarne, w czasie których skontrolowano także 8 samochodów wykorzystywanych
do przewozu zwłok i szczątków ludzkich. Podczas przeprowadzanych kontroli pojazdów
zwracana była szczególna uwaga na ich stan sanitarno – techniczny, przestrzeganie obowiązku
mycia i dezynfekcji części ładownych samochodów wykorzystywanych do prowadzenia
działalności, stosowane preparaty oraz częstotliwość dezynfekcji.
Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego
stanu sanitarno – higienicznego. Samochody objęte kontrolą spełniały wymogi w zakresie
przewozu zwłok i szczątków ludzkich.
Ponadto w roku ubiegłym dokonany został odbiór sanitarny nowego zakładu zlokalizowanego
w Niepołomicach. Wydano także opinie sanitarne dotyczące dwóch nowych samochodów
przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków ludzkich.
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PLACE TARGOWE
Nadzorem sanitarnym na terenie powiatu wielickiego objęte były ogółem 3 place targowe,
które są usytuowane w Gdowie, Niepołomicach i Wieliczce. Skontrolowane zostały dwa place
targowe; przeprowadzone zostały dwie kontrole sanitarne, podczas których nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego. Obszar każdego
targowiska jest sprzątany bezpośrednio po zakończeniu dnia targowego.
W roku sprawozdawczym zostały przeprowadzone prace remontowo – budowlane placów
targowych położonych Niepołomicach i w Wieliczce. Plac targowy w Niepołomicach został
oddany do ponownego użytkowania w miesiącu listopadzie ubiegłego roku.
PRALNIE PUBLICZNE
W ewidencji PSSE w Wieliczce w roku ubiegłym znajdowało się 7 obiektów, które w ramach
prowadzonej działalności świadczyły usługi pralnicze. W okresie sprawozdawczym nadzorem
sanitarnym objęta została jedna pralnia. Podczas przeprowadzonej kontroli w Pralni „IRISBIS” w Wieliczce stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – techniczne, w związku z czym
zostało wszczęte postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji. Kontrola
sprawdzająca wykazała, iż zarządzenia zawarte w decyzji nie zostały wykonane, co
doprowadziło do wydania upomnienia w ramach prowadzonego postępowania. W związku ze
złożonym wnioskiem właściciela pralni w sprawie przesunięcia terminu wykonania zarządzeń
PPIS w Wieliczce podjął decyzje o prolongacie terminu wykonania decyzji do końca ubiegłego
roku. Przeprowadzona w 2014 roku kontrola sanitarna wykazała, że decyzja została wykonana.
Ponadto w roku ubiegłym dokonano odbioru nowych pomieszczeń w Pralni Publicznej
zlokalizowanej w miejscowości Jankówka.
TERENY REKREACYJNE - PARKI
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto 3 parki miejskie; przeprowadzono
3 kontrole sanitarne – bez uwag. Obszary zajmowane przez parki są na bieżąco sprzątane przez
wyspecjalizowane służby podlegające zarządcom terenów. Wszelkie działania związane
z pielęgnacją trawników i drzewostanu w związku z następującymi zmianami pór roku oraz
usuwanie ewentualnych uszkodzeń w koronie drzew są dokonywane na bieżąco. Odpady
komunalne są gromadzone w koszach ustawionych wzdłuż alejek i opróżniane systematycznie
przez osoby odpowiadające za utrzymanie czystości i porządku w parkach.
OBIEKTY SPORTOWE
W ewidencji tutejszego Inspektoratu Sanitarnego w 2013 roku znajdowało się 12 obiektów,
w których stworzone są warunki do czynnego spędzania czasu poprzez uprawianie sportu. Są to
boiska do gier zespołowych, kręgielnia i siłownia. W okresie sprawozdawczym nadzorem
sanitarnym objęto 2 obiekty; przeprowadzone zostały 2 kontrole sanitarne – bez zastrzeżeń.
W ubiegłym roku dokonano odbioru sanitarnego nowopowstałego budynku wykorzystywanego
do celów sportowych przy gminnym boisku w Grabiu.
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STACJE PALIW
W powiecie wielickim w roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto 10 stacji
prowadzących działalność w zakresie dystrybucji paliw płynnych i gazowych spośród 24
obiektów figurujących w ewidencji PSSE – Wieliczka. Ogółem przeprowadzono 11 kontroli
sanitarnych. W czasie przeprowadzanych kontroli zwracano uwagę na bieżący stan sanitarno –
higieniczny infrastruktury stacji, sposób postępowania w przypadku wycieku paliwa, jak
również na posiadane preparaty i wyposażenie służące do ich neutralizacji.
Podczas kontroli Stacji Paliw „TARPAL” zlokalizowanej w Targowisku stwierdzono, iż
decyzja administracyjna wydana w 2012 roku nie została wykonana w związku z czym wydano
upomnienie. Strona wystąpiła z wnioskiem w sprawie przesunięcia terminu wykonania
zarządzeń PPIS w Wieliczce podjął decyzje o prolongacie terminu wykonania decyzji do
miesiąca sierpnia. Ponowna kontrola przeprowadzona w obiekcie wykazała wykonanie decyzji.
Podczas kontroli przeprowadzonej na stacji paliw gazowych w Bilczycach stwierdzono
uchybienia sanitarno – porządkowe, w związku z czym wydane zostały zalecenia pokontrolne.
W 2013 roku nastąpiła zmiana właściciela Stacji Paliw znajdującej się w miejscowości
Zakrzów.

EKSHUMACJE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH
W roku sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał
ogółem 30 decyzji administracyjnych zezwalających na ekshumacje zwłok i szczątków
ludzkich. Ponadto w 2013 roku pracownicy tutejszego Inspektoratu Sanitarnego uczestniczyli
na cmentarzach w przeprowadzaniu 16 ekshumacji.
W roku ubiegłym PPIS w Wieliczce wydał 12 opinii sanitarnych dotyczących sprowadzenia do
Rzeczpospolitej Polski z zagranicy zwłok, bądź też urn z prochami powstałymi z spopielenia
zwłok. Ponadto wydał dwie decyzje administracyjne zezwalające na wywiezienie urn z
prochami poza granicę Rzeczpospolitej Polski.
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OCENA

STANU

SANITARNEGO W ZAKŁADACH PRACY

W roku 2013 w powiecie wielickim nadzorem sanitarnym objęte były przede wszystkim
zakłady pracy, w których występują potencjalne zagrożenia dla zdrowia pracowników,
z uwagi na występujące w procesach technologicznych czynniki szkodliwe m.in. zapylenie,
hałas, wibracje, czynniki rakotwórcze lub mutagenne, substancje i preparaty niebezpieczne,
produkty biobójcze, czynniki biologiczne.
W roku 2013 skontrolowano 76 zakładów, w których zatrudnionych jest 4661 osób,
przeprowadzono 115 kontroli.
Narażenie pracowników na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy.
W 13 zakładach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm czynników szkodliwych na
stanowiskach pracy.
Ogółem w przekroczeniach normatywów higienicznych NDN( hałas, wibracja) i NDS(pyły)
pracuje 1458 pracowników. Wszyscy pracownicy w czasie pracy stosują indywidualne ochrony
narządów słuchu i górnych dróg oddechowych dostosowane do narażenia oraz indywidualnej
potrzeby pracownika. Pracownicy pracujący w przekroczeniach ponadnormatywnych
poddawani są badaniom specjalistycznym - audiometrycznym, spirometrycznym.
Czynniki Rakotwórcze
W 8 nadzorowanych zakładach występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne, wynikające z
technologii produkcji, stosownych substancji i mieszanin chemicznych, materiałów
produkcyjnych, 423 pracowników wykonuje pracę w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi.
Nie stwierdzono chorób zawodowych spowodowanych pracą w kontakcie z czynnikami
rakotwórczymi.
Nieprawidłowości:
Wydano 25 decyzji zarządzających, dotyczących przeprowadzenia pomiarów czynników
szkodliwych na stanowiskach pracy, opracowania oceny ryzyka zawodowego pracowników na
stanowiskach pracy, opracowania programu techniczno –organizacyjnego zmierzającego do
ograniczenia narażenia na hałas oraz poprawy stanu sanitarnego pomieszczeń pracy
i pomieszczeń socjalno- sanitarnych.
Stwierdzone choroby zawodowe
Przeprowadzono 29 postępowań wyjaśniających dotyczących chorób zawodowych.
Wydano 15 decyzji w tym:
- 3 decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych
- 11 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
- 1 decyzja umarzająca prowadzone postępowanie w związku z przekazaniem
do załatwienia wg właściwości miejscowej.
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Ponadto wystawiono 2 karty stwierdzenia chorób zawodowych. Od 1 decyzji strona odwołała
się do MPWIS w Krakowie.
Opracowano 34 karty oceny narażenia zawodowego na potrzeby prowadzonych postępowań
wyjaśniających dot. chorób zawodowych oraz dla innych jednostek.
W roku 2013 realizowano zadania polecone przez GIS dotyczące:
1. oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w warsztatach
samochodowych, przeprowadzono 10 kontroli wydano 2 decyzje nakazujące wykonanie
pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz poprawę stanu
higienicznego pomieszczeń higieniczno sanitarnych.
2. realizacji inicjatyw Forum wymiany informacji Europejskiej Agencji Chemikaliów w
zakresie egzekwowania przepisów rozporządzenia REACH i CLP.
3. kontroli warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych
w przemyśle drzewnym – przeprowadzono 13 kontroli, wydano 6 decyzji dotyczących
wykonania pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, opracowania
oceny ryzyka zawodowego, zlikwidowania przekroczeń dopuszczalnych norm pyłu i
hałasu, opracowania programu działań organizacyjno-technicznych ograniczających
narażenie pracowników.
4. nadzoru nad legalnym obrotem prekursorami narkotyków .
5. nadzoru nad realizacją inicjatyw w sieci CLEEN.
6. przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów i zasad BHP podczas
prac usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzono 1
kontrolę firmy planowa zakładu wykonującego te czynności (w analizowanym okresie
nie zgłaszano demontażu elementów zawierających azbest).
7. W ramach promocji zdrowia dystrybuowano materiały oświatowe z zakresu
szkodliwości palenia tytoniu w miejscu pracy oraz materiały w ramach kampanii „
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”- Partnerstwo dla prewencji. Powyższe działania
objęły grupę pracowników w liczbie ok.1600 osób.
Skargi i Wnioski:

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 3 wnioski:
- 2 dotyczące uciążliwości wynikających z prowadzonej działalności;
- 1 dotyczący ograniczenia liczby dostępu do WC na hali magazynowej;
Wszystkie 3 wnioski bezzasadne. Wnioski zostały załatwione we własnym zakresie.
W 2013 roku w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego uzyskano poprawę warunków
pracy w zakresie likwidacji przekroczeń NDN i NDS, wyegzekwowano prawidłową
częstotliwość badań środowiskowych, wdrożone zostały programy organizacyjno – techniczne
mające na celu ograniczenie narażenia zawodowego pracowników na hałas wibrację pyły,
prawidłowe oznakowanie substancji chemicznych i preparatów chemicznych, prawidłową
ocenę ryzyka zawodowego, poprawy stanu sanitarnego pomieszczeń.
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W powiecie wielickim w związku z uruchamianiem nowych zakładów produkcyjnych,
montażowych, wprowadzaniem nowych bezpiecznych technologii produkcji, bezpieczeństwo i
higiena pracy uległy znaczącej poprawie. Znaczącą poprawę stanu sanitarnego powiatu
wielickiego uzyskano poprzez nowoczesną architekturę zakładów oraz estetykę terenów wokół
zakładów .
Postępowanie
dotyczące chorób
zawodowych

Liczba decyzji w
sprawie chorób
zawodowych

0

0

0

0

1

3

0

3

0

1

0

0

88

47

11

10

14

10

60

54

10

7

12

5

203

115

21

19

29

15

Gmina

Liczba
obiektów w/ g
ewidencji

Liczba
kontroli

Biskupice

6

1

0

Gdów

30

10

Kłaj

19

Niepołomice
Wieliczka
RAZEM

Decyzje
Decyzje
administracyjne płatnicze
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OCENA STANU SANITARNEGO W PLACÓWKACH NAUCZANIA I
WYCHOWANIA
W roku 2013 skontrolowano 99 placówek w tym 95 stałych placówek nauczania i wychowania
i 4 sezonowe, wykonano 127 kontroli (w tym 122 w placówkach stałych i 5 w sezonowych)

Liczba
placówek

Liczba placówek
skontrolowanych

5

Liczba
dzieci
40

Liczba decyzji

4

Liczba
kontroli
5

l.p.
1

Rodzaj placówek
Żłobki

2

Przedszkola

46

42

46

3

Szkoły Podstawowe

48

21

4

Gimnazja

14

5
6
7
8
9

10
11

12
13

0gółem

przedłużające

-

-

2838

2

1

35

4075

6

3

7

10

2020

-

-

Licea Ogólnokształcące 2

1

1

120

-

-

Zespoły Szkół
Ogólnokształcących
Zespoły Szkół
Ponadgimnazjalnych
Domy Dziecka
Internaty
Placówki opiekuńczo
wychowawcze z
pobytem całodobowym
Placówki Wychowania
Pozaszkolnego
Placówki kształcenia
ustawicznego
Placówki opiekuńczowychowawcze
wsparcia dziennego
Szkoły policealne
Placówki wypoczynku
zimowego
Łącznie

5

3

6

767

1

-

2

1

1

409

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

28
26
11

-

-

27

10

10

964

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

4

45

-

-

1
4

1
4

1
5

50
133

-

-

163

99

127

11526

9

4
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LICZBA PLACÓWEK, KONTROLI I DECYZJI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH
Nazwa Gminy

Liczba placówek

skontrolowano

Liczba kontroli

Liczba decyzji

Ogółem

W tym
przedłużających

Wieliczka

69

48

56

5

3

Niepołomice 49

28

35

-

-

Biskupice

14

4

11

1

-

Kłaj

9

6

11

2

1

Gdów

22

13

14

1

-

Łącznie

163

99

127

9

4

STAN SANITARNO- TECHNICZNY SKONTROLOWANYCH PLACÓWEK
Stan sanitarno-techniczny nadzorowanych placówek oświatowych ulega poprawie. Wydano 9
decyzji w tym 5 decyzji zarządzających oraz 4 decyzje przedłużające termin wydanych
wcześniej zarządzeń. Zakończono postępowania administracyjne w 8 placówkach – wykonane
zostały zarządzenia zawarte w decyzjach wydanych przez Państwowego Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w
Wieliczce.
Decyzje
dotyczyły
placówek:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu – wykonano remont podłóg parkietowych w
dwóch salach lekcyjnych , zwiększono liczbę umywalek z ciepłą i zimną wodą w sanitariacie
chłopców.
2. Szkoła Podstawowa w Winiarach – odmalowano pomieszczenia sanitarne dla uczniów.
3. Zespół Szkół Ogólnoksztalcących w Targowisku – odmalowano korytarze szkolne, z
korytarzy została usunięta boazeria a w jej miejsce położony został tynk żywiczny. Została
wymieniona stolarka drzwiowa. Ponadto został wykonany generalny remont sanitariatu dla
chłopców oraz wykonano remont dawnej zastępczej Sali gimnastycznej przekształcając ją na
aulę szkolną, w korytarzu i na auli wymieniono oświetlenie na energooszczędne.
4. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie – wycyklinowano i polakierowano podłogi
parkietowe w salach dziecięcych, odmalowano sale dziecięce, w korytarzu zostały położone
płytki gresowe.
5. Szkoła Podstawowa Nr. 3 Wieliczka ul.Sienkiewicza – odmalowano korytarz szkolny oraz
wykonano remont stolarki drzwiowej na parterze oraz w przyziemiu.
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6. Prywatne Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Sławkowicach – wykonane zostały osłony
grzejników centralnego ogrzewania, wykonano szafki na indywidualne przechowywanie
pościeli.
7. Szkoła Podstawowa w Pierzchowie – wykonano część zarządzeń: odmalowano
pomieszczenia sanitarne dla uczniów, wykonano remont stolarki drzwiowej przy kabinach w.c
,odmalowano korytarze szkolne na I piętrze. Do wykonania pozostał remont podłogi
lastrikowej na korytarzach szkolnych i remont placu rekreacyjnego od strony południowej –
termin
realizacji
31.VIII.2014r
8.Szkoła Podstawowa w Byszycach –wykonano część zarządzeń: odmalowane zostały
pomieszczenia sanitarno – higieniczne w budynku szkoły, wymieniono zniszczoną siatkę
ogrodzeniową wokół boiska. Do wykonania pozostało zlikwidowanie przyczyny występowania
zawilgocenia dwóch ścian zastępczej Sali gimnastycznej oraz odmalowanie ścian – termin
realizacji 31.VIII.2014r.
W dalszym ciągu w placówkach prowadzone jest postępowanie administracyjne, gdzie wydane
są decyzje zarządzające : w gminie Wieliczka - Gimnazjum w Wieliczce, Szkoła Podstawowa
Janowice, Szkoła Podstawowa Podstolice, Szkoła Podstawowa Byszyce w gminie GdówSzkoła Podstawowa Szczytniki, Szkoła Podstawowa Pierzchów
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 2013 roku w 7 placówkach stwierdzono niezachowanie standardów dot. odpowiedniej ilości
dostępności do urządzeń sanitarnych typu umywalki i kabiny WC( Przedszkole Mietniów,
Szkoła Podstawowa w Grabiu, Zakrzowie, Suchorabie, Bilczycach, Gimnazjum w Niegowici ,
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim)

Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo- wychowawczych w 2013 r.
W dalszym ciągu występują braki w infrastrukturze do prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego. Wiele szkół w dalszym ciągu 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 oraz boiska.
Zupełny brak sali gimnastycznej lub zastępczej sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego nie
posiada Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Wieliczka Montessori School ul. Willowa 7. Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
korzysta z Sali gimnastycznej i boisk szkolnych Gimnazjum w Koźmicach Wielkich natomiast
dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wieliczka Montessori School korzystają z Sali
sportowej i basenu w Solnym Mieście w Wieliczce. 2 Szkoły Podstawowe posiadają tylko
boiska szkolne
1) Szkoła Podstawowa Janowice
2) Szkoła Podstawowa Podgrabiu
W Szkole Podstawowej w Janowicach zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na
korytarzu szkolnym.
1 gimnazjum korzysta
z
zastępczej sali gimnastycznej
podstawowej(szkoła znajduje się w tym samym budynku).
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należącej

do szkoły

WYKAZ PLACÓWEK POSIADAJĄCYCH SALE GIMNASTYCZNE skontrolowane w
2013 r.

lp

Rodzaj placówki

1

Szkoły Podstawowe

2
3
4
5

Ogółem

skontrolowano posiada salę
gimnastyczną

48

21

14

7

Gimnazja
Liceum
Ogólnokształcące
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
RAZEM:

2
5
2
71

1
3
1
33

bez sali
zastępcza
gimnastyczne
sala
j oraz sali
gimnastyczną
zastępczej

5

13

4

2

-

-

2

1

1

-

12

16

3

1

Liczba
placówek bez
Sali
gimnastycznej
Lecz
korzystających
z sali innych
szkół

2
1
-

1

-

5

3

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 2013 roku przeprowadzono badania dostosowania
stolików i krzeseł u 493 uczniów w 5 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 5 szkołach podstawowych według schematów OSH
przesłanych przez GIS. Są to Szkoły Podstawowe w Bodzanowie, Trąbkach, Książnicach,
Golkowicach i Szkoła Podstawowa w Podłężu.
W 2013 roku nie stwierdzono nieprawidłowości w higienicznej ocenie rozkładu zajęć
lekcyjnych.
Ocena została przeprowadzona w :
- 18 szkołach podstawowych oceniono 154 oddziałów
- 6 placówkach gimnazjum oceniono 78 oddziałów,
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- 4 zespołach szkół oceniono 55 oddziałów
Skontrolowano 31 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

Dzieci
i
młodzież
objęta
jest
profilaktyczną
opieką
zdrowotnej.
- opieka pielęgniarki/higienistki szkolnej zapewniona jest we wszystkich szkołach;
- w 2013 roku skontrolowano 7 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 2013 r. w 5 placówkach szkolnych wydawane były ciepłe posiłki jedno lub dwudaniowe. Z
pełnych obiadów korzystało 478 uczniów, posiłki jednodaniowe wydawane były dla 180
uczniów. Do 17 – szkół dowożone były obiady 1 lub 2 daniowe z czego korzystało 233
uczniów. Z posiłków dofinansowanych korzystało 330 uczniów. W 18 szkołach dzieci piły
mleko białe lub mleko smakowe- 3049 uczniów. W 20 szkołach dzieci z klas I-III otrzymywały
owoce – 1771 uczniów.
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2013

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 2013r w ramach realizacji zadań prowadzone były
 interwencje programowe -programy edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych
 interwencje nieprogramowe
REALIZACJA INTERWENCJI PROGRAMOWYCH

1. 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. Programem był realizowany w :
- 12 gimnazjach, objął swoim zasięgiem 2106/2903 tj. 72% uczniów biorących udział w
programie / liczby uczniów ogółem w szkołach biorących udział w programie
- 18 szkołach podstawowych ( klasy V-VI) 995/3692 tj. 27% uczniów biorących udział w
programie / liczby uczniów ogółem w szkołach biorących udział w programie . Liczba
rodziców objętych programem - 698 osób.
Ogółem program trafił do 3803 osób
Tematyka programu była realizowana na różnych zajęciach (na godzinach wychowawczych,
lekcjach wychowania fizycznego, lekcjach przyrody), co pozwoliło zintegrować działania
różnych nauczycieli i uczniów. .
Młodzież w czasie zajęć miała okazję wykazać się swoimi pomysłami i umiejętnościami
plastycznymi, sportowymi i kulinarnymi, byli aktywni i zaangażowani w przebieg zajęć.
Program ma na celu zwiększyć świadomość uczniów , która dotyczy wpływu żywienia i
aktywności fizycznej na zdrowie.
Koordynatorzy szkolni sygnalizowali aby program swoim zasięgiem objął także dzieci młodsze
z klas I-III , oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych.
2.Program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce
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
a). Program „Czyste powietrze wokół nas”
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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 realizowany był 24 przedszkolach i 20 szkołach podstawowych , łączna liczba dzieci
biorących udział w programie 1612 oraz 1024 rodziców i opiekunów.
Program „Czyste powietrze wokół nas” dostosowany do potrzeb rozwojowych,
intelektualnych i emocjonalnych dzieci. Dzieci dowiedziały się szkodliwości dymu
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:
b). 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 w 2013 roku
realizowany był w 24/49 tj. w 49% szkołach podstawowych, objętych programem zostało 1537
uczniów tj. 40% uczniów w powiecie z klas I-III i 538 rodziców..
Program został oceniony przez koordynatorów programu jako pozytywny.
Główny cel programu został osiągnięty; dzieci wykształciły świadomą umiejętność radzenia
sobie w sytuacjach gdy przebywają w obecności osób palących papierosy.
c). 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 realizowany był w 8/14 tj. w 57% gimnazjów w powiecie i 14/44 tj. 31% szkół
podstawowych , łączna liczba uczniów biorących udział w programie 2508 i 350 rodziców.
Program bardzo dobrze wkomponował się w już zaplanowane działania profilaktyczne.
Program ten właściwie odpowiadał potrzebom uczniów. Program wykształcił u uczniów
wzmocnienie poczucia własnej wartości, zachowań asertywnych, umiejętności dokonania
wyboru , dbania o zdrowie swoje i innych.
d). 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)
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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 HIV/AIDS realizuje zadania a zakresu zapobiegania
zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, Zapewnienie odpowiedniego dostępu do
informacji edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Ograniczenie
rozpowszechnienia się zakażeń HIV.
Celem szczegółowym jest wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa
oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie.
Usprawnienie opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży.
.Inicjatorem programu jest Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Centrum d/s. AIDS
Zasadniczym działaniem programu jest nagłośnienie informacji o możliwości wykonanie testu
w kierunku HIV przez kobiety w wieku prokreacyjnym i w ciąży, oraz ich partnerów.
Przekazanie informacji kobietom i ich partnerom o możliwości testowania przez personel
podmiotów leczniczych. Promocja kampanii wśród młodzieży szkół gimnazjalnych
Podczas realizacji programu współpracowano 3 gimnazjami i 15 ośrodkami zdrowiaprzesłanie informacji o kampanii społecznej HIV/AIDS .
Przez cały rok prowadzona była dystrybucja materiałów edukacyjnych w postaci:
 „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS – 55 szt.
 „ Informacja o HIV/AIDS – 99 szt.
 Zakładki – 350 szt.
 „ O co kaman?” - 40 szt.
 „ Nie ryzykuj”- 25 szt.
 ‘ „Ale razem” – 10 szt.
 „Druga strona AIDS”- 250 szt.
Liczba adresatów oraz stosunek procentowy, w programie udział wzięło 3/14 szkół
gimnazjalnych - 16,6% , uczniów 1220/3311 - 36,84% z ogółu.
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. Liczba osób biorących udział w programie 566/696 tj. 81% uczniów zostało
objętych programem w tym 139 rodziców. Program bardzo dobrze odebrany przez uczniów i
nauczycieli. Powiększył wiedzę młodzieży na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli
wirusa HPV w jego powstawaniu.
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REALIZACJA INTERWENCJI NIEPROGRAMOWYCH

1.”Światowy Dzień bez Tytoniu
W czasie realizacji obchodów „Światowego Dnia Bez Tytoniu” w 3 szkołach
ponadgimnazjalnych i 1 gimnazjum pedagodzy , wychowawcy klas lub nauczyciele biologii
przeprowadzili pogadanki wśród uczniów na temat szkodliwości palenia
W 3 szkołach odbyła się ekspozycja gazetek , plakatów , uczniowie otrzymywali ulotki oraz
informacje dotyczące szkodliwości palenia papierosów.
We współpracy z Sekcją Higieny Pracy oraz Sekcją Higieny Żywności i Żywienia i PU 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 papierosów.
Do 5 ośrodków zdrowia dostarczono materiały edukacyjne w formie ulotek.
W budynku PSSE Wieliczka wykonano w formie ekspozycji gazetkę oraz udostępniono
materiały oświatowe ( ulotki ).
2. „ Światowy dzień zdrowia” pod hasłem „Healthy Hart Beat – zdrowe bicie serca”.
W ramach obchodów przesłano pisma oraz ulotkę graficzną opracowaną przez PSSE w
Wieliczce do 5 szkół ponadgimnazjalnych, 15 zakładów pracy oraz 13 ośrodków zdrowia na
terenie powiatu.
Pracownicy stacji we współpracy z pielęgniarką z Niepołomickiego Centrum Medycznego
dokonali pomiaru ciśnienia tętniczego w 6 zakładach pracy. Ogółem przebadano 146
pracowników.
W 5 szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowano akcję „Zdrowe bicie serca” istotą
zorganizowanych działań był pomiar ciśnienia tętniczego
krwi u uczniów i grona
pedagogicznego, oraz podniesienie wiedzy i świadomości u uczniów i nauczycieli na ten temat.
Pomiaru ciśnienia tętniczego dokonano u 730 uczniów i 85 pracowników szkoły.
W dwóch szkołach przeprowadzono pogadanki - 301 uczniów
W 4 ośrodkach zdrowia dokonano pomiaru ciśnienia krwi u 2038 pacjentów.
Pielęgniarki prowadziły rozmowy ,o skutkach nie leczonego nadciśnienia tętniczego i
zachęcały do regularnej kontroli ciśnienia krwi.

3. Światowy Dzień Rzucania Palenia” – w ramach obchodów w ZSO w Brzeziu
zorganizowany został happening pod hasłem „ Zamiast dymka witaminka”. Wychowawcy
przeprowadzili zajęcia z profilaktyki antynikotynowej, uczniowie przygotowywali znaczki ze
hasłem „ Nie PALĘ”.
W 3 przedszkolach podjęto szereg działań mających na celu uwrażliwienie dzieci na
szkodliwość dymu papierosowego, jak i również uświadomienie dzieciom skutków palenia
papierosów
orasz szkodliwości dymu tytoniowego. W gimnazjach i szkołach
ponadgimnazialnych przeprowadzone zostały pogadanki promujące zdrowy styl życia,
prezentacje multimedialne, zajęcia plastyczne, na których za pomocą różnych technik
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plastycznych uczniowie przygotują plakaty promujące zdrowie i nawiązujące do Światowego
Dnia Rzucania Palenia.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych - 70
Liczba uczniów w zespołach szkół gimnazjalnych - 969
Liczba dzieci w przedszkolach – 363
Liczba nauczycieli – 30,
Ogółem działaniami związanymi z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia zostało
objętych 1432 osoby
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 .
4. Nowe narkotyki, tzw. dopalaczyInterwencja nieprogramowa skierowana była do uczniów, rodziców i miała za zadanie
podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwego działania nowych narkotyków tzw.
Dopalaczy. Dystrybucja materiałów edukacyjnych w postaci ulotek prowadzona była na
wyraźną prośbę pedagogów szkolnych z dwóch gimnazjów, łącznie rozdano 130 broszur.
Ponadto do broszur załączano płytę CD z prezentacją multimedialną celem wykorzystania
przez pedagogów i nauczycieli w spotkaniach z rodzicami.
5. „Powstrzymać rotawirusy”
Najskuteczniejszym działaniem zmierzającym do zapobiegania chorobom zakaźnym są
działania profilaktyczne , których podstawą są akcje szczepień ochronnych. Nie podejmowanie
działań zmierzających do wzrostu poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie szczepień
ochronnych, lub ich zaniechanie, może potęgować problem i zwiększyć liczbę zachorowań.
Dlatego też PSSE w Wieliczce przez cały 2013 rok prowadziło rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych adresowanych do rodziców w formie książeczek pt. „Co każdy rodzic powinien
wiedzieć o zakażeniach rotawirusowych” i plakatów w 23 przedszkolach i 3 żłobkach a także
jednym ośrodku zdrowia w liczbie: książeczki - 1820 szt. i plakaty - 25 szt..
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ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
W 2013 r. pracownik sekcji ZNS przeprowadzili 165 kontroli obiektów nowopowstałych lub
rozszerzających działalność w tym 33 kontroli w trakcie budowy.
Jednocześnie w ramach działań zapobiegawczych czynnie uczestniczono przy:
1. Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (prognozy, mpzp)
- uzgodniono 17 zakresów prognozy oddziaływania na środowisko
- zaopiniowano 21 projektów studium lub miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (lub ich zmian)
2. Ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raporty, decyzje środowiskowe)
- wydano 36 opinii o konieczności (bądź jej braku) przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko (zapytanie o raport)
- zaopiniowano środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem
decyzji środowiskowej dla 4 przedsięwzięć
3. Odbiory obiektów:
- dopuszczono do użytkowania 48 nowych obiektów budowlanych w związku z
zawiadomieniem o zakończeniu budowy (na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane)
- wydano pozytywne opinie dla 36 obiektów żywieniowo-żywnościowych (na podstawie
przepisów odrębnych)
- wydano pozytywne opinie dla 36 obiektów innych niż żywieniowo-żywnościowo (na
podstawie przepisów odrębnych)
4. Podmioty lecznicze i podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzw. „gabinety
prywatne”)
W 2013r. wydano łącznie 36 decyzji pozytywnych dla podmiotów prowadzących działalność
leczniczą, w tym :
 22 decyzje dla podmiotów leczniczych
 14 decyzji dla indywidualnych praktyk lekarskich
Z ww. decyzji 25 dotyczyło nowych obiektów, a 11 obiektów już istniejących (decyzje
potwierdzające spełnienie wymagań lub decyzje poszerzające działalność).
5. Uzgodnienia projektów
Pozytywnie uzgodniono 42 dokumentacje projektowe, zarówno przed wydaniem decyzji
pozwolenia na budowę jak i dla adaptacji lokali.

Szczegółowe zestawienie z podziałem na gminy w tabeli poniżej:
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Wieliczka Niepołomice Gdów
1. Kontrole obiektów
94
34
16
2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
uzgodnienie prognozy
1
4
3
uzgodnienie MPZP i studium
6
3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
zapytanie o raport
13
uzgodnienie decyzji środowiskowej
0
4. Odbiory
na podst. art. 56 Prawa budowlanego
26
żywieniowo-żywnościowe (na podstawie
przepisów odrębnych)

20

inne (na podstawie przepisów odrębnych)
22
Podmioty lecznicze i "gabinety prywatne"
podmioty
5
odbiory nowych
"gabinety
obiektów
prywatne"
2
podmioty
5
decyzje dla
"gabinety
istniejących obiektów prywatne"
0
Uzgodnienia projektów
28
RAZEM
222
50%

Kłaj
12

Biskupice
9

RAZEM
165

9

0

17

3

1

7

4

21

12
4

2
0

1
0

8
0

36
4

11

5

4

2

48

8

6

2

0

36

7

3

2

2

36

3

1

1

1

11

12
0

0
3

0
3

0
0

14
11

0
7
105
24%

0
3
43
10%

0
2
43
10%

0
2
28
6%

0

25

11
42
441
100%

Największy odsetek działań inwestycyjnych odnotowano na terenie miasta i gminy Wieliczki,
duża część tych działań przypada miastu i gminie Niepołomice, w mniejszym zakresie w
pozostałych gminach co wskazuje, że liczba mieszkańców jest czynnikiem rozwoju
przedsiębiorczości.

3. Wnioski Końcowe
Inspekcja Sanitarna na terenie powiatu wielickiego nadzoruje pod względem sanitarnohigienicznym jak i technicznym obiekty użyteczności publicznej. Wykonane kontrole wykazują
stan sanitarny obiektów jakot zadawalający, pojawiają się oczywiście nieprawidłowości, które
we wstępnej fazie już eliminujemy.
Sytuacja epidemiologiczna w omawianym okresie była stabilna. Nie odnotowano zbiorowych
zatruć pokarmowych ani większych ognisk zachorowań.
Pojawiały się zwiększone
zachorowania na krztusiec, szkarlatynę, różyczkę i biegunki – wzrost tych zachorowań nie
budzi niepokoju i nie świadczy o zagrożeniu epidemicznym. Ogółem na terenie naszego
powiatu w roku 2013 zgłoszono 4984 przypadki i podejrzenia chorób zakaźnych w tym 2629
grypy , hospitalizowano 106 przypadków.
Prowadzony całoroczny monitoring wody nie wykazał dużych zanieczyszczeń.
Pojedyncze 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.
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Nad bezpieczeństwem sanitarnym mieszkańców powiatu wielickiego czuwa Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wraz z załogą w liczbie 15 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 6 osób (4
etatów).
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