
Protokół Nr XX/20  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 16 marca 2020r.., od godz. 13.00 do godz. 13:30 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 
Nieobecni Radni: Adam Herbut 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice. 
Stefan Grefling – Radca Prawny. 
 
Z uwagi na zagrożenie koronawirusem w sesji nie uczestniczą goście i sołtysi. 
 
Porządek obrad. 
 
1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz o 

korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 

7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 

8. Udzielenie informacji o bezpieczeństwie p. pożarowym na terenie Gminy Branice. 

9. Udzielenie informacji na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego w Gminie Branice. 

10. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XVII/146/19 z 16 grudnia  2019 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2020-2023. 

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych będących w zarządzie Gminy Branice na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji 

 
 
 
 
 



 
 
 
Ad. 1 
Przewodnicząca Rady Gminy Branice Bogusława Dyląg otworzyła sesję Rady Gminy 
Branice i powitała wszystkich zebranych.  
 
Ad. 2 
Przewodnicząca obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdziła quorum, w sesji 
uczestniczy 14  Radnych oraz stwierdziła prawomocność obrad.  
 
Ad. 3 
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad poddała pod  głosowanie: 
Za:    14         Przeciw:   0           wstrzymało się:0 
Przyjęto  porządek obrad. 
 
Ad. 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 lutego 2020r. 
Za:   12          Przeciw:  0           Wstrzymało się:   0 
W.Chuchla i W.Lenartowicz nie głosowali 
Protokół z sesji został przyjęty. 
Ad. 5 
Informacja Wójta Gminy Branice. Przez ostatnie tygodnie od ostatniej sesji odbył szereg 
spotkań, które były ukierunkowane i prowadziły do działań w sferze zarządzania bieżącymi 
sprawami Gminy Branice. Reprezentował gminę na spotkaniach z Samorządem : 
Województwa Opolskiego oraz Starostwa Powiatowego. Odbył szereg spotkań   z 
przedsiębiorcami. 
 
 
Ad. 6 Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz 

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 

 
• Korespondencja do Rady: 

 

2020-02-17 Wójt Gminy Branice 
wniosek o dołączenie do porządku obrad 1 
punktu w trybie art. 20 ustawy o SG 

 
  

• Dyżury: pełnienie dyżuru  zgodnie z harmonogramem (każdy poniedziałek  w 
godzinach 14:00-15:00), w dniach sesji po ich zakończeniu. 

• Udział w pracach komisji Rady, 
• Stały kontakt z biurem Rady , w tym:  

    - przygotowanie materiałów sesyjnych, 
    - analiza korespondencji bieżącej oraz przygotowywanie materiałów na sesję.      
        

• Reprezentowanie Rady Gminy: 
- Udział w turnieju samorządowym o Puchar Burmistrz Kietrza. 

 



 
Ad. 7 
P.Kopeczek  poinformował, że Komisja Lokalno - Rolno spotkała się raz. Komisja pracowała 
nad porządkiem dzisiejszych obrad . 
M.Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Budżetowo – Oświatowa na 
posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
M.Nowak poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna  przeprowadziła 
weryfikacje postępowania przetargowego i obowiązującej umowy dotyczącej odpadów 
komunalnych. 
I.Pączko poinformowała iż w okresie między sesyjnym Komisja Skarg Wniosków i Petycji  
nie obradowała. 
 
Ad. 8 Udzielenie informacji o bezpieczeństwie p. pożarowym na terenie Gminy Branice. 
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję. 
Informacje przedstawione na piśmie- stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję 

 
Ad.9 Udzielenie informacji na temat stanu sanitarno – epidemiologicznego w Gminie 
Branice. 
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję. 
Informacja przedstawiona na piśmie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
W.Lenartowicz zapytał Wójta jak wygląda obecna sytuacja  w sprawie zagrożenia 
koronawirusem              w Gminie Branice. 
B.Dyląg zasugerowała aby pytanie kierować w punkcie wolne wnioski i informacje. 
W.Lenartowicz  wyraził zgodę. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję 
Ad. 10 Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym nie złożono żadnych interpelacji do Wójta 
Gminy Branice za pośrednictwem Przewodniczącej Rady.  
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
 
Ad. 11 Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 

 
Ad. 12 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
S.Rzeszuciński przedstawił projekt zmian wskazując iż podstawą zmian jest konieczność 
zmiany uchwały budżetowej którą przedstawił. 
 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę    1 460 637,00 zł  
w tym: 

1) dochody bieżące 413 169,00  zł 

2) dochody majątkowe 1 047 468,00 zł  

zgodnie z załącznikiem Nr 1   

Plan dochodów po zmianach 31 454 318,49zł 



§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę    58 160,00 zł  w tym: 

1) wydatki bieżące  58 160,00 zł. 

2) wydatki majątkowe  0,00 zł. 

 zgodnie z załącznikiem Nr 2   

Plan wydatków po zmianach 29 677 587,49zł 

§ 3. Nadwyżka budżetu  w  kwocie 1 402 477,00 zł. przeznaczona zostaje na spłatę 
pożyczek i kredytów 

§ 4. Zmniejsza się plan przychodu o kwotę 616 172,55 zł. i zwiększa się plan rozchodu 
o kwotę 786 304,45 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 

 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 

Plan dochodów   w zł 

I Zwi ększenia 

A Dochody bieżące 

Dz. § T r e ś ć Kwota 
600 Transport i łączność 8 000,00

2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień(umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

8 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 315 160,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 315 160,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 009,00

2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

55 009,00

2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

30 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00

2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

5 000,00

RAZEM  413 169,00

B Dochody majątkowe 

Dz. § T r e ś ć Kwota 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 047 468,00

6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 047 468,00



udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 3oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

RAZEM  1 047 468,00
Dochody zwiększenia A + B 1 460 637,00

 
 
Załącznik nr 2 

Plan wydatków   w zł 

I Zwi ększenia 

A Wydatki bieżące 
W tym 

Wydatki jednostek budżetowych 
Dział Rozdz Treść Kwota ogółem 

Wynagrodzenia i 
pochodne 

Wydatki związane 
z realizacja zadań 
statutowych 

Dotacje  Wydatki na 
programy i 
projekty 
finansowane z 
udziałem środków 
o których mowa w 
art. 5 ust 1 pkt 2 i 
3ustawy o 
finansach  
publicznych 

600  Transport i 
łączność 

8 000,00 8 000,00  

 60014 Drogi publiczne 
powiatowe 

8 000,00 8 000,00  

921  Kultura i 
ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

44 160,00 44 160,00  

 92195 Pozostała 
działalność 

44 160,00 44 160,00  

926  Kultura 
fizyczna 

6 000,00 6 000,00  

 92601 Obiekty 
sportowe 

6 000,00 6 000,00  

Wydatki bieżące zwiększenia 58 160,00 58 160,00  
 
 
 
Załącznik nr 3 

Plan przychodów i rozchodów 

     P R Z Y C H O D Y   w zł 

I  Zmniejszenia 

§ Treść Kwota ogółem 
950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 616 172,55
 Wolne środki  616 172,55

 Przychody zmniejszenia 616 172,55

R O Z  C H O D Y   w zł 



I  Zwi ększenia 

§ Treść Kwota ogółem 
963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej  

786 304,45

 WFOŚ i GW w Opolu kanalizacja Branice 786 304,45
 Rozchody zwiększenia 786 304,45

 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  14      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę  Rady Gminy Branice nr 

XVII/146/19    z16 grudnia  2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Branice 

na lata 2020-2023. 
 

(Uchwała Nr XX/182/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 13 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:   14     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w  sprawie zmiany w budżecie gminy. 
(Uchwała Nr XX/183/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
 
Ad. 14 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Chuchla wskazał iż uchwała w tej sprawie była podejmowana na poprzedniej sesji i 
zapytał o powody podejmowania  nowej uchwały. Wskazał przy tym że w materiałach nie ma 
starej uchwały i musi jej szukać .  W odpowiedzi S.Grefling wskazał iż w poprzedniej 
uchwale był błąd gdyż ustawa różnicuje pobieranie opłat na określone okresy czasu  a w 
przedmiotowej uchwale były wskazane takie same bez rozróżnienia stąd też sugestia nadzoru 
wojewody o konieczności poprawienia uchwały. W.Chuchla zapytał jaka była forma 
interwencji nadzoru ponieważ on nic nie wie. W odpowiedzi A.Maksymowicz wskazał iż 
była to informacja telefoniczna  i wypracowane wspólne stanowisko w celu szybkiego 
poprawienia błędu.  
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:    13    Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
Nie głosował R.Lenartowicz 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w  sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Branice na cele 

niezwiązane z budową, przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
 

(Uchwała Nr XX/184/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 15 Wolne wnioski i informacje 
S.Baca w odpowiedzi na pytanie radnego W. Lenartowicza w sprawie aktualnego stanu  i 
zagrożenia korona wirusem wskazał iż obecnie zamknięte są wszystkie przejścia graniczne z 
Czechami i nie ma możliwości nawet w celach wykonywania pracy aby przekroczyć granicę 
w Gminie Branice. Ograniczono funkcjonowanie Urzędu i jednostek podległych- zamknięte 
dla klientów- załatwianie spraw w drodze telefonicznej i elektronicznej. Jedyny wyjątek 
stanowi praca USC. Sytuacja jest dynamiczna i analizowana na bieżąco. Granice zabezpiecza 
policja a niebawem wojsko stąd też decyzja o przygotowywaniu i dostarczaniu przez urząd 
ciepłych napoi i wyżywienia oraz zapewnienia minimum sanitarnego w postaci 
automatycznych toalet typu TOI-TOI z systemem antybakteryjnym. Wskazał również że będą 
organizowane w miarę potrzeb i możliwości dostawy leków dla osób starszych, które nie będą 
mogły same lub przy pomocy innych dokonać takich zakupów. Nadmienił, iż pobliski kraj 
ołomuniecki w Czechach został całkowicie zamknięty i stanowi tzw. czerwoną strefę bez 
możliwości wyjazdu i wyjazdu. 
W.Lenartowicz zapytał o działalność szkół. W odpowiedzi Wójt wskazał, iż wg wytycznych  
w szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne a pracownicy obsługi są stale  do 
dyspozycji. Jako przykład podał działalność kuchni w szkole Branice dla potrzeb dożywiania  
funkcjonariuszy Policji pilnujących przejścia graniczne. 
R.Lenartowicz poinformował Wójta o uszkodzonym lustrze przy drodze wojewódzkiej  w 
Branicach oraz o sporej ilości śmieci jakie zalegają na poboczach i rowach.  Wójt 
odpowiadając  zasugerował aby            w obecnej sytuacji skupić się na rozwiązywaniu 
wszelkich problemów związanych  z walką                        z koronawirusem a problem lustra 
należy zgłosić do województwa, gdyż droga jest wg zaszeregowania droga wojewódzką. 
W.Lenartowicz zapytał o połączenia PKS oraz dowóz dzieci i  konieczność zakupu biletów 
miesięcznych  w przypadku zamknięcia szkół. Zapytał czy w Branicach są osoby poddane 
kwarantannie? 
W odpowiedzi Wójt wskazał, iż połączenia PKS funkcjonują póki co normalnie, 
rozpatrywany jest pomysł aby nie dokonywać zakupu biletów miesięcznych dla młodzieży w 
przypadku dalszego zamknięcia szkół co jednak  w dalszej perspektywie może doprowadzić 
do tego, że gmina Branice jako udziałowiec PKS-u będzie musiał wesprzeć finansowo PKS. 
W sprawie osób poddanych kwarantannie Wójt wyjaśnił że w gminie Branice nie ma takich 
osób (informacja na dzień poprzedzający sesję) natomiast trzeba odróżnić kwarantannę na 
podstawie decyzji SANEPID-u a  pobyt w domu celem obserwacji osób, które przybyły z 
zagrożonych terenów (takie przypadki występują) ale podkreślił, że nie stwierdzono żadnego 
przypadku zachorowania czy kwarantanny.  
 
Ad. 16 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława 
Dyląg zamknęła sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono godz. 13:30 
 



Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 
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W p r o w a d z e n i e 
 

              Przedkładam Państwu corocznie opracowywany w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Głubczycach raport pt. „Stan sanitarny powiatu w  roku 2019”.  

 

        Niniejszy  raport zawiera dane statystyczne wraz z omówieniem najistotniejszych zagadnień z 

zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 

           Nasza misją jest dbanie o bezpieczeństwo we wszystkich aspektach życia, pracy i wypoczynku 

człowieka. Nie do przecenienia jest rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu czy 

ograniczaniu występowania chorób zakaźnych, w tym zmniejszaniu liczby zatruć i zakażeń 

pokarmowych, a także troski o zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych w 

obiektach użyteczności publicznej. 

Nie można jednak zapomnieć o zaangażowaniu pracowników Inspekcji w zakresie edukacji 

zdrowotnej, profilaktyki chorób, czy promocji zdrowia. 

Społeczeństwo aktywnie dbające o swoje zdrowie poprzez zdrowy styl życia, bezpieczne środowisko 

w miejscu zamieszkania i pracy, zdrowe odżywianie, eliminację innych czynników ryzyka może 

prowadzić długie życie wolne od chorób i związanych z nimi ograniczeń. 

 

Dostęp do wiarygodnych danych we wszystkich obszarach objętych nadzorem Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej nie byłby możliwy bez sprawnie działającej bazy laboratoryjnej. Laboratoria 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonujące badania w szerokim zakresie (badania żywności, wody, 

różnego rodzaju badania środowiskowe i inne), dysponujące wykwalifikowaną kadrą i odpowiednio 

przygotowaną infrastrukturą stanowią podstawowy instrument nadzoru. 
  

       Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wszystkich działań podjętych przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną na terenie powiatu  głubczyckiego w 2019r. na rzecz poprawy stanu sanitarnego 

i sytuacji epidemiologicznej w powiecie. 

          W roku 2019 służby sanitarne w Polsce obchodziły jubileusz  100 lecia i 65 lecia powstania 

największej instytucji zdrowia publicznego- Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Patrząc wstecz można  powiedzieć, że działalność  PIS, to 100 lat służby polskiemu społeczeństwu. 

Ten okres udowodnił, że największą wartością inspekcji byli i na zawsze pozostaną jej pracownicy – 

bardzo zaangażowani, wykształceni z ogromnym doświadczeniem. To oni w wielu sytuacjach czuwają 

nad zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców. 

Dzięki ich wzorowej i wieloletniej pracy poprawie uległ stan sanitarno-higieniczny naszego powiatu 

oraz sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i zakażeń. 
            

         Mam nadzieję, że zainteresują się Państwo efektami naszej codziennej, często 

niedostrzegalnej i niedocenionej pracy.  

 
                                                                                                        Alina Mazur-Ciapa 

                                                 Państwowy Powiatowy Inspektor 

                                                                                                                  Sanitarny w Głubczycach 
 

Raport o stanie sanitarnym powiatu zawiera dane na dzień 31 grudnia 2019r. 
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1. Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w powiecie głubczyckim 

 

1.1 Historia Służb Sanitarnych w Polsce 
  

Powstanie służb sanitarnych w odradzającej się 

Rzeczypospolitej Polskiej było konieczne z uwagi na występowanie 

licznych chorób zakaźnych i epidemii, które dziesiątkowały 

społeczeństwo. Były to głównie takie choroby jak: dury, błonica, 

czerwonka, cholera, czy gruźlica. Wpływ na występującą sytuację epidemiologiczną miał przede 

wszystkim:  

 zły stan sanitarny kraju, zniszczenia wojenne,  

 brak odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej i sanitarnej,  

 zły stan zaopatrzenia i wyżywienia społeczeństwa,  

 brak zapewnienia odpowiedniej jakości wody do picia,  

 brak odpowiedniej liczby kadry medycznej i placówek medycznych,  

 brak leków.    
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Organizacja nowych struktur państwa, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne ludzi 

miała ogromne znaczenie w pierwszych latach niepodległości Polski była jednym z głównych 

priorytetów rządu. W związku z tym już w styczniu 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 

powołał dekretem Ministerstwo Zdrowia Publicznego, do którego zadań należało między innymi 

zwalczanie chorób zakaźnych, a 19 lipca 1919 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 

Zasadniczą Ustawę Sanitarną. Ustawa sanitarna była dokumentem stanowiącym podwaliny 

organizacji całej Służby Zdrowia, zarówno służb sanitarnych, jak i medycyny naprawczej oraz 

profilaktycznej. Ustawa określała zadania, prawa i obowiązki rządu oraz samorządu, m. in. 

zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także 

szkolenia i przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny 

państwa nad zdrowiem publicznym. Zawarte w Ustawie Sanitarnej kompetencje z zakresu nadzoru 

sanitarnego są aktualne do dzisiaj i znajdują się także w obecnej Ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59). Są to m. in. takie zadania jak:  

 zwalczanie chorób zakaźnych,  

 nadzór nad bezpieczeństwem żywności i przedmiotami użytku,  

 nadzór nad wyrobem, sprzedażą i produkcją kosmetyków,  

 nadzór nad personelem medycznym, fryzjerami, szkolnictwem,  

 sprawy zaopatrzenia w wodę,  

 higiena sanitarna pomieszczeń, higiena zawodowa i ochrona pracy.  

Oprócz instytucji i przepisów, w 1919 roku rząd powołał do walki  z epidemiami Centralny 
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Komitet do Walki z Durem Plamistym („Cekadur”),  a rok później (14 lipca 1920 roku) Urząd 

Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Walki z Epidemiami (NNK), którego zadaniem była 

koordynacja działań przeciwepidemicznych, tworzenie stałych i ruchomych szpitali epidemicznych, 

kąpielisk i łaźni oraz kolumn dezynfekcyjno-kąpielowych. W 1923 roku z chwilą uzyskania w kraju 

pewnej stabilizacji sytuacji epidemiologicznej Urząd NNK (Naczelnego Nadzwyczajnego 

Komisarza) został rozwiązany, a jego zadania przejęło Ministerstwo Zdrowia Publicznego.  

  

Ważnym wydarzeniem było również powołanie, w 

listopadzie 1918 r., czyli kilka dni po uzyskaniu przez Polskę 

niepodległości instytucji, która miała wspierać Ministerstwo 

Zdrowia Publicznego w walce z chorobami zakaźnymi. Był to 

powstały w Warszawie Państwowy Centralny Zakład 

 Epidemiologiczny jako  zakład badawczy, diagnostyczno-

laboratoryjny i merytoryczny. Państwowy Centralny Zakład 

Epidemiologiczny zajmował się:  

 metodami zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi,  

 produkcją szczepionek, surowic, preparatów diagnostycznych i insuliny,  kontrolą leków,  

 prowadzeniem działalności dydaktycznej, gdyż na jego terenie (19 marca 1922 roku) została 

powołana pierwsza w Europie Państwowa Szkoła Higieny.  

7 września 1923 roku Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny został przekształcony 

w Państwowy Zakład Higieny (PZH) wraz z rozszerzeniem działalności, m. in. o higienę pracy, 

higienę psychiczną, higienę odżywiania, inżynierię sanitarną (od 2007 roku PZH działa jako 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny). W latach trzydziestych 

Państwowy Zakład Higieny posiadał 13 filii w całym kraju, prowadzących działalność naukowo-

badawczą i laboratoryjną dla placówek służby zdrowia (każda z filii posiadała trzy oddziały 

laboratoryjne: bakteriologiczny, badania żywności  i przedmiotów użytku oraz badania wody).  

W okresie międzywojennym zagadnienia sanitarno-epidemiologiczne należały do 

kompetencji władz administracji ogólnej - czyli na szczeblu województwa - zadania te realizowały 

wydziały zdrowia podległe wojewodom, a na szczeblu powiatu - podlegli starostom lekarze 

powiatowi, wykonujący swoje zadania przy pomocy kontrolerów sanitarnych. Badania laboratoryjne 

dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych wykonywał Państwowy Zakład Higieny z jego filiami 

terenowymi.   

II wojna światowa to czas dramatycznych zniszczeń i spadku poziomu bezpieczeństwa 

ludności, także w zakresie sanitarno - epidemiologicznym. Wraz  z zakończeniem wojny ponownie 

pojawił się problem epidemii chorób zakaźnych, w tym: duru wysypkowego, duru brzusznego i 

durów rzekomych, czerwonki, błonicy, gruźlicy oraz chorób wenerycznych. W tej sytuacji, grożącej 

wybuchami kolejnych epidemii, zostaje powołany (w Lublinie w 1944 r.) Nadzwyczajny Komisariat 

do Walki z Epidemiami (NNK), a na szczeblu terenowym - w miarę przemieszczania się linii frontu 

- tworzone są kolejne wojewódzkie nadzwyczajne komisariaty do walki z epidemiami. 

Nadzwyczajny Komisariat do Walki  z Epidemiami po utworzeniu w 1945 r. Ministerstwa Zdrowia 

zostaje włączony  w jego struktury.   

  



 

stan sanitarny powiatu w roku 2019 

 

Strona 9 z 124 

 

  
  

  
  

W tym czasie działalność przeciwepidemiczna opierała się na pomocy doraźnej 

wykonywanej przez tak zwane kolumny sanitarne - powiatowe i wojewódzkie. W skład kolumn 

wchodziła 1 higienistka i 2 dezynfektorów. Ich działania polegały na ograniczaniu szerzenia się 

chorób zakaźnych, głównie poprzez przeprowadzanie dezynfekcji i dezynsekcji.   

  

  
Swoista rewolucja w zakresie nadzoru sanitarnego nastąpiła w roku 1952, kiedy na szczeblu 

wojewódzkim organizowano wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne (powstałe z 

połączenia filii PZH i wojewódzkich wydziałów zdrowia), a w terenie, na szczeblu powiatowym 

stacje: powiatowe, miejskie, dzielnicowe i portowe. Ich zadaniem był nadzór bieżący i akcje 

sanitarno - porządkowe. Utworzone stacje wojewódzkie oraz sieć stacji w terenie dały podwaliny 

pod funkcjonującą do dnia dzisiejszego strukturę organizacyjną Inspekcji Sanitarnej.  

Zakończeniem tych zmian organizacyjnych było powołanie w roku 1954 dekretem z 14 
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sierpnia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wobec tego w tym roku przypada również 65-lecie 

powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Zgodnie z tym dekretem na czele Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanął Główny Inspektor 

Sanitarny, podporządkowany Ministrowi Zdrowia, a inspekcja otrzymała kompetencje i obowiązki 

na niespotykaną dotychczas skalę. Powierzono jej odpowiedzialność za realizację czterech 

podstawowych zadań:   

 wykonywanie zapobiegawczego oraz bieżącego nadzoru sanitarnego,  

 zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i zawodowych,  

 popularyzowanie zasad higieny oraz sposobów zapobiegania chorobom.  

W okresie powojennym istotny wpływ na poprawę sytuacji epidemiologicznej wywarł 

rozwój szczepień ochronnych. Pomimo ogromnych trudności z zaopatrzeniem w szczepionki, 

znacząco poszerzono program szczepień ochronnych wprowadzając masowe szczepienia, m. in. 

przeciwko błonicy, gruźlicy, ospie prawdziwej, polio, odrze. W celu zmniejszenia liczby chorób 

zakaźnych prowadzono również akcje profilaktyczne i edukacyjne dotyczące popularyzacji 

szczepień oraz zasad higieny.   
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Przez następne lata, a nawet dziesięciolecia w Inspekcji Sanitarnej następowały zmiany, 

głównie w zakresie struktury organizacyjnej i kompetencji, które ulegały poszerzeniu wraz z 

zachodzącym rozwojem i postępem, a także integracją Polski z Unią Europejską. Również w tym 

czasie zrestrukturyzowano i doposażono bazę laboratoryjną, likwidując małe, niespełniające 

wymogów laboratoria, wdrażając system jakości oraz uzyskując akredytację.   

Państwowa Inspekcja Sanitarna przez te wszystkie lata zawsze była z ludźmi i jest dla ludzi, 

gdyż towarzyszy człowiekowi i dba o jego zdrowie przez całe życie, począwszy od dnia narodzin. 

Zajmuje się bowiem nadzorem nad wszystkimi obszarami z zakresu zdrowia publicznego, m. in.: 

nadzorem sanitarnym nad obiektami użyteczności publicznej (w tym: żłobkami, przedszkolami, 

szkołami, szpitalami, obiektami pomocy społecznej), nadzorem nad zakładami pracy, prowadzi 

sprawy z zakresu chorób zawodowych, ochrony przeciwepidemicznej, higieny radiacyjnej, 

nadzoruje wodociągi i jakość wody, żywność, wykonuje badania sanitarne, nadzoruje szczepienia, 

zwalcza handel „dopalaczami”, sprawuje nadzór nad cmentarzami i ekshumacjami, a także 

uczestniczy w sytuacjach kryzysowych. W tym szerokim zakresie kompetencji Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej ważną rolę odgrywa promocja zdrowia i edukacja zdrowotna społeczeństwa - 

poprzez realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie m. in. promowania 

zdrowego stylu życia, zdrowych nawyków żywieniowych, unikania zagrożeń zdrowotnych.   
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Obchodząc jubileusz 100-lecia służb sanitarnych należy podkreślić rolę pracowników 

Inspekcji Sanitarnej, gdyż to oni są  największą wartością i dumą Inspekcji - bardzo zaangażowani, 

kompetentni, świetnie wykształceni,  z ogromnym doświadczeniem. To oni czuwają nad 

bezpieczeństwem  i zdrowiem Polaków - w wielu sytuacjach przez 24 godziny na dobę. Dlatego, 

wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. opolskiego należą się 

podziękowania, za ich trud oraz odpowiedzialną i wyjątkowo sumienną pracę.   
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1.2 Debata społeczna z okazji Jubileuszu 100 – lecia Służb Sanitarnych 

w Polsce 
 

W dniu 21 listopada 2019r. w Sali pod Aniołem w Ratuszu Miejskim w Głubczycach odbyła 

się debata społeczna pt. „Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ochronie zdrowia 

mieszkańców powiatu” zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Głubczycach. 

Debata była również okazją do uczczenia  Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w  Polsce 

i 65-lecia utworzenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Opolski 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Pani Anna 

Matejuk, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni 

województwa opolskiego, Starosta Głubczycki Piotr 

Soczyński oraz przedstawiciele władz samorządowych, 

służb mundurowych, inspekcji, placówek oświatowych, 

jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, 

przedsiębiorców prywatnych oraz innych instytucji 

lokalnych. 

 
 

W trakcie debaty Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Głubczycach  omówił „Rys historyczny Służb Sanitarnych oraz cele i 

zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ochronie zdrowia 

mieszkańców powiatu”. Podkreślono znaczenie szeroko zakrojonych 

działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 

społeczeństwa. Choroby zakaźne pomimo rozwoju medycyny nadal 

stanowią duży obszar zadań Inspekcji Sanitarnej i stanowiły temat 

wykładu z zakresu epidemiologii „Choroby zakaźne wczoraj i dziś”, 

który przedstawiła Pani Maria Dengel  z Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Raciborzu. Obecnie już nie tylko choroby zakaźne 

ale i medycyna stylu życia stała się obszarem naszej działalności.  Z tego 

też powodu kolejnym tematem wykładu był „Wpływ stylu życia na 
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choroby cywilizacyjne” przedstawiony przez Panią Alinę Babińską Doradcę żywieniowego & 

Fitness.  

Uroczysty charakter spotkania był  

wyrazem podziękowania wszystkim 

pracownikom PSSE w Głubczycach byłym i 

obecnym,  za ich codzienną pracę i 

zaangażowanie w realizację zadań na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańcom powiatu głubczyckiego. Zasłużeni 

pracownicy oraz osoby współpracujące z PSSE w 

Głubczycach zostali uhonorowani przez PPIS 

oraz Starostę Głubczyckiego Listem 

gratulacyjnym i otrzymali podziękowania za zaangażowanie i rzetelną pracę na rzecz zdrowia 

mieszkańców powiatu.   

Zaproszeni goście mieli również okazję obejrzeć wystawę fotograficzną pt. „Państwowa 

Inspekcja Sanitarna – wczoraj i dziś”. Fotografie przedstawiają działalność na przestrzeni lat oraz 

obecne działania  z uwzględnieniem ważnych wydarzeń dotyczących zadań podejmowanych na 

obszarze województwa opolskiego oraz powiatu głubczyckiego 

Licznie przybyli na debatę goście stanowili dowód tego, iż w działaniach mających na celu 

zapewnienie mieszkańcom powiatu bezpiecznych warunków zdrowotnych nasza inspekcja sanitarna 

może liczyć na wsparcie i współpracę ze strony władz samorządowych i instytucji lokalnych |w 

kolejnych latach działalności PSSE w Głubczycach. 
                                                              

                                                                                                
 

 

1.3 Zasadź się na zdrowie  

Wspólne sadzenie drzew przez pracowników 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Lasów Państwowych, 

odbyło się w październiku na terenie całego kraju. Akcja 

#ZasadźSięNaZdrowie odbyła się również na pograniczu 

Polsko- Czeskim  w lasach Nadleśnictwa Prudnik w 

Leśnictwie Opawica w powiecie Głubczyckim. 

 W dniu 30 października 2019 r. wspólnymi siłami 

pracownicy dwóch Powiatowych Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych w Głubczycach i w Prudniku przy 

wsparciu pracowników leśnych zasadzili 500 sadzonek świerków. Ogółem w ramach akcji 

#ZasadźSięNaZdrowie, zaplanowano posadzenie 16 000 sadzonek drzew i krzewów gatunków 

rodzimych, co ma symbolizować zaangażowanie wszystkich pracowników służb sanitarnych. 

W 2019 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna obchodzi 100-lecie istnienia, a Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 95-lecie istnienia. Mogłoby się wydawać, że obie Instytucje 

są zupełnie różne pod względem zadań oraz obszaru działania, ale można dostrzec wspólny 
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mianownik jakim jest TROSKA O ZDROWIE MIESZKAŃCÓW POLSKI.  Promocja zdrowia 

fizycznego i psychicznego, aktywność na świeżym powietrzu, wypoczynek, edukacja i profilaktyka 

to ich priorytetowe zadania. W związku z tym instytucje łączą swoje siły i ruszają ze specjalną, 

wspólną akcją sadzenia drzew! 

Las to miejsce relaksu, zarówno fizycznego i psychicznego, odprężenia oraz odpoczynku. 

 Z kolei ludzie, którzy mają dostęp do terenów zielonych, są na ogół zdrowsi. Regularny 

kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie, sprzyja rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także 

kształtowaniu innych czynników prowadzących do poprawy i zachowania jakości życia ludzi. 

Rosnące zainteresowanie prozdrowotnymi właściwościami lasu sprzyja podejmowaniu działań na 

rzecz promocji leczniczych walorów lasu. Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie 

ludzi naszym celem jest zachęcenie do postrzegania lasu jako środowiska sprzyjającego zdrowiu.  

Warto pamiętać, że Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, czyli średnio aż 

tysiąc w ciągu minuty. Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wycięli wcześniej drzewa na potrzeby 

polskiej gospodarki i rodzin (odnowienia) oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było, np. na 

nieużytkowanych już gruntach porolnych (zalesienia). W dużej mierze dzięki leśnikom lasy zajmują 

obecnie już 30 proc. powierzchni Polski, podczas gdy tuż po II wojnie światowej było to niecałe 21 

proc. Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych jest znacznie mniejsze niż jego naturalny roczny 

przyrost, dlatego systematycznie rośnie nie tylko obszar zajmowany przez lasy, ale też ich zasobność 

- jest w nich coraz więcej dojrzałych drzew, są one coraz starsze i grubsze. W LP tzw. zapas drewna 

na pniu przekracza dziś ponad 2 mld m3 – o ponad 60 proc. więcej niż w roku 1989. W uproszczeniu 

można powiedzieć, że 30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało 

średnio 99 drzew w lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od 

tamtego czasu, jest to już średnio 161 drzew per capita – o 63 więcej. 

W tym roku leśnicy posadzą drzewa na powierzchni ok 55 tys. ha. Warto wiedzieć, że w 

miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się kilkanaście młodych. W polskich lasach systematycznie 

zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odchodzą od 

monokultur,  dostosowując skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. 
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2. Struktura organizacyjna i podstawa działania. 

 

MODEL 

Struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Głubczycach 

 

 

 

 

 

 
  

Oddział Epidemiologii 

Oddział Higieny 

Komunalnej 

Oddział Higieny Żywności, 

Żywienia i Przedmiotów 

Użytku 

Oddział Higieny Pracy 

Sekcja Higieny Dzieci  

i Młodzieży 

Sekcja Promocji Zdrowia  

i Oświaty Zdrowotnej 

Stanowisko Pracy do 

Spraw Statystyki, 

Informacji  

i Oceny 

Stanowisko Pracy do 

Spraw Zapobiegawczego 

Nadzoru Sanitarnego 

Stanowisko Pracy Radcy 

Prawnego 

Oddział Ekonomiczno-

Administracyjny 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

Dyrektor 
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3. Główny cel działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

 w Głubczycach 
 

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

bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez środki 

zastępcze i narkotyki, zapobieganie powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i 

zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie 

zdrowia publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia człowieka. 

 

4. Główne kierunki działania Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Głubczycach 

 

1. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie promocji 

zdrowia i profilaktyki chorób. 

2. Nadzór nad warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i 

młodzieży. 

3. Nadzór nad warunkami sanitarnymi miejscowości, obiektów i tras turystycznych. 

4. Udział w przygotowaniach imprez masowych i zabezpieczaniu sanitarnym ich przebiegu. 

5. Uczczenie 100-lecia służb sanitarnych i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Prowadzenie działań w systemie RASFF. 

8. Nadzór nad spełnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie 

zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. 

9. Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 

10. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi nieruchomości, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz środków transportu. 

11. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w obszarze postępowania ze zwłokami i 

szczątkami. 

12. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi postępowania z odpadami medycznymi w 

miejscach ich powstawania. 

13. Nadzór nad bezpieczeństwem produktów kosmetycznych. 

14. Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w 

kąpieliskach, w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz na pływalniach. 

15. Monitoring suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia oraz środków spożywczych 

wzbogaconych, wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

16. Nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych i procesem dystrybucji szczepionek do 

przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych z wykorzystaniem Elektronicznego 

Systemu Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS). 

17. Ograniczanie zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z zakażeniami szpitalnymi. 
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18. Ochrona zdrowia pracowników przed niekorzystnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych 

czynników występujących w miejscu pracy poprzez nadzór nad warunkami zdrowotnymi 

środowiska pracy. 

19. Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, produktami biobójczymi, 

detergentami i prekursorami narkotyków kat. 2 i 3. 

20. Sprawowanie nadzoru nad ustawowym zakazem wytwarzania lub wprowadzania do obrotu 

produktów stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 

21. Ograniczanie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze i nowe 

substancje psychoaktywne. 

22. Upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu wpływu środków zastępczych na zdrowie 

ludzi, w tym prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych, podnoszenie wiedzy i 

świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych oraz zasad przeciwdziałania ich nabywania i spożywania. 

23. Monitorowanie zagrożeń zdrowotnych występujących w innych krajach. 

24. Rozwijanie działań zapobiegających występowaniu zdarzeń korupcyjnych. 

25. Dostosowywanie, aktualizacja i ujednolicenie informacji ujmowanych na stronach 

internetowych jednostek PIS (w tym BIP). 

 

5. Działalność kontrolno-represyjna 

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego na terenie powiatu w roku 2019 

przeprowadzono:  

 

 ogółem 935 kontroli sanitarnych (955 w 2018r.) 

 wydano 119 decyzji administracyjnych (113 w 2018r.),  

 wydano 85 decyzji płatniczych (105 w 2018r.) 

 wydano 7 postanowień (10 w 2018r.),  

 nałożono 31 mandatów na kwotę 6050,00 zł. (25 na kwotę 6050,00 zł.  w 2018r.) 

 

Zestawienie kontroli obiektów przez jednostki PIS – powiat Głubczyce 

Rok 
Nadzór 

 Sanitarny 

Liczba obiektów 

 ujęta w wykazie 

Liczba obiektów 

poddanych kontroli 

/wizytacji 

Liczba obiektów, 

 w których stwierdzono 

nieprawidłowości 

2018 Ogółem 1064 910 89 

2019 Ogółem 1080 886 88 
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Działalność laboratoryjna 

 

Rok 

Liczba  

pobranych 

 próbek 

Próbki 

wody 

Próbki 

żywności 

Próbki 

kału 

Środki 

zastępcze 

2018 542 199 233 109 0 

2019 621 183 252 183 3 

 

W zakresie urzędowej kontroli żywności, monitoringu jakości wody oraz prowadzonego 

nadzoru epidemiologicznego chorób zakaźnych pobrano 621 próbek do badań. 

       Prowadzenie systematycznych badań, nadzór nad obiektami oraz analiza sprawozdań z badań 

a także dokonywanie okresowych ocen stanu sanitarnego umożliwia monitorowanie sytuacji 

epidemiologicznej i sanitarnej oraz podejmowanie niezbędnych działań interwencyjnych.  

 

 

5. Interwencje ludności 

 

W 2019 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach wpłynęło 

21 interwencji, z czego 10 uznano za zasadne, 9 – za bezzasadne, a 2 – za zasadne tylko w części. 

90% interwencji załatwiono w ramach własnych kompetencji, w przypadku  dwóch interwencji  

organ uznał się za niewłaściwy  i przekazał sprawy do rozpatrzenia organom kompetentnym, o czym 

poinformowano interweniującego, uzasadniając swoje stanowisko w sprawie.  

 

Tematyka wniesionych interwencji dotyczyła przede wszystkim: 

 nieprawidłowości odnoszących się do placówek oświatowo-wychowawczych (niewłaściwe 

warunki sanitarno-higieniczne, nieodpowiedni rozkład zajęć szkolnych, niezgłoszony 

wypoczynek zimowy, niedostosowanie mebli do zasad ergonomii); 

 nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zanieczyszczenie 

bakteriami coli, obecność manganu); 

 niezachowania właściwych warunków pracy (brak dokumentacji i szkoleń, odgrzybianie 

klimatyzatorów w czasie pracy);  

 nieprawidłowości odnoszących się do sklepów spożywczych (przeterminowane produkty, 

niestosowanie przez pracowników jednorazowych rękawic w przypadku kontaktu 

z żywnością); 

 zanieczyszczenia pomieszczeń piwnicznych w budynkach mieszkalnych; 

 obecności pluskiew w placówkach medycznych. 
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Zestawienie wniesionych interwencji w PSSE w Głubczycach w latach 2018-2019 

Problematyka wniesionych interwencji 

Liczba spraw załatwionych 

we własnym zakresie 

Liczba spraw przekazanych 

 wg właściwości 

2018 2019 2018 2019 

Razem 

 
16 20 12 2 

z zakresu higieny żywności, żywienia 

i przedmiotu użytku, w tym: 

9 3 3 0 

jakość środków spożywczych 5 1 1 - 

warunki sanitarno-higieniczne obiektu 3 - - - 

niezarejestrowana działalność - - 1 - 

składowanie odpadów 

biodegradowalnych 
- - 1 - 

warunki sprzedaży produktów 

spożywczych 
- 1 - - 

warunki żywieniowe w zakładzie 

karnym 
- 1 - - 

produkt biobójczy/kosmetyk  1 - - - 

z zakresu ochrony środowiska, w tym: 4 8 9 1 

jakość wody 2 2 1 - 

gospodarka nieczystościami płynnymi - 1 - - 

przewóz zwłok 1 - - - 

warunki mieszkaniowe - - 3 - 

składowanie odpadów 1 1 2 - 

zabezpieczenie sanitarne imprezy 

masowej 
- - 1 - 

zalanie budynku mieszkalnego 

nieczystościami z kanalizacji 
- - 1 1 

wywóz ziemi z cmentarza - - 1 - 

składowanie obornika w pobliżu ujęcia 

wody 
- 1 - - 

poawaryjne nieczystości 

w pomieszczeniach piwnicznych 

budynku mieszkalnego 

- 1 - - 

usunięcie grobu z cmentarza - 1 - - 

Hałas - 1 - - 

z zakresu higieny dzieci  

i młodzieży, w tym: 
2 4 0 1 

czystość i przestrzeganie zasad higieny 

w placówce oświatowo-wychowawczej 
1 1 - 1 

rozkład zajęć szkolnych 1 1 - - 

niedostosowanie mebli szkolnych  

do zasad ergonomii 
- 1 - - 

niezgłoszony wypoczynek zimowy - 1 - - 

z zakresu higieny pracy, w tym: 1 3 0 0 

warunki pracy 1 2 - - 

produkt biobójczy bez pozwolenia - 1 - - 

z zakresu epidemiologii, w tym: 0 2 0 0 

pluskwy w placówkach medycznych - 2 - - 
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 W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano mniej interwencji.  

Analiza wnoszonych interwencji wykazała, iż w większości dotyczyły one zagadnień 

związanych z ochroną środowiska (43%) oraz higieną dzieci i młodzieży (24%),  a odnosiły się 

głównie do nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz niewłaściwych warunków 

higieniczno-sanitarnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i budynków mieszkalnych. 

Najmniejszą część wniesionych interwencji (10%) stanowiły te dotyczące zagadnień 

epidemiologicznych. 
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I. Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych 

 

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

ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 151) nakłada na Państwową Inspekcję Sanitarną obowiązek 

podejmowania działania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. 

Powyższe działania realizowane są poprzez: 

 monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania chorób zakaźnych 

 przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych 

 nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych, 

Ocenę sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie głubczyckim opracowano na 

podstawie zgłoszeń jednostek chorobowych, które wpłynęły do Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Głubczycach.  

W Polsce zgłaszanie, kwalifikacja oraz rejestracja zachorowań na poszczególne choroby 

zakaźne przebiega w oparciu o „Definicje chorób zakaźnych” opracowane przez Państwowy Zakład 

Higieny. 

Zastosowanie powyższych definicji, ma na celu ujednolicenie zgłaszalności chorób 

zakaźnych i zapewnienie porównywalności danych, zbieranych w ramach nadzoru 

epidemiologicznego w Polsce oraz we Wspólnocie Europejskiej. 

 

W 2019 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach wpłynęło 

ogółem 545 przypadków zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne wykazanych w sprawozdaniu 

Mz-56 oraz 6 90 przypadków zgłoszeń zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne raportowane 

w sprawozdaniu Mz-55. 

Powyższe dane wskazują, że w powiecie głubczyckim na choroby zakaźne zachorowało 1235 

osób, co stanowi około 2,6% populacji.  

W związku z powyższym w ramach nadzoru epidemiologicznego przeprowadzono 145 

dochodzenia epidemiologiczne i pobrano 183 próby do badań laboratoryjnych od osób objętych 

nadzorem. 

 

1.2 Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych  
 

Celem nadzoru epidemiologicznego jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób 

zakaźnych oraz wczesne wykrywanie zagrożeń, w celu ich skutecznego zwalczania. 

         Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głubczyckim należy uznać za  

ogólnie dobrą. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych, zaś wzrost liczby 

zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał, podobnie jak w latach ubiegłych, charakter sezonowy 

lub był kontynuacją obserwowanych wcześniej trendów wieloletnich. 

Dane dotyczące zachorowań na  choroby zakaźne przedstawione zostały na podstawie zgłoszeń 

wysłanych przez lekarzy z placówek ochrony zdrowia wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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Tabela 1. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych w powiecie głubczyckim 2018 – 2019. 

 

 

Lp 

 

 

Jednostka chorobowa 

 

2018 

 

2019 

 

Powiat głubczycki Powiat głubczycki  

1.  Liczba 

zachorowań 

Zapadalność na 

100tys. 

Liczba 

zachorowań 

Zapadalność na 100 

tys. 

 

2. Salmonelozy – zatrucia 

pokarmowe 

7 15,07 43 92,26  

3. Zakażenia jelitowe wywołane 

przez Clostridium difficile 

14 30,14 29 62,23  

4. Wirusowe zakażenia jelitowe u 

dzieci do lat 2 

22 47,37 47 100,84  

5. Wirusowe 

zakażenia 

jelitowe 

(ogółem) 

wywołane 

przez 

rotawirusy 

15 32,29 54 115,87  

wywołane 

przez 

norowirusy 

0 0 3 6,44  

inne określone 28 60,29 32 68,66  

nieokreślone 11 23,68 8 17,16  

6. Biegunka i 

zapalenie 

żołądkowo-

jelitowe BNO o 

prawdopodobni

e zakaźnym 

pochodzeniu 

ogółem 70 150,71 115 246,75  

W tym u dzieci 

do lat 2 

9 19,38 13 27,89  

7. Krztusiec 1 2,15 1 2,15  

8. Ospa wietrzna 274 589,95 115 246,75  

9. Odra 0 0 1 2,15  

10. Świnka 2 4,31 0 0  

11. Wirusowe zapalenie wątroby 

typu A 

0 0 0 0  

12. Wirusowe zapalenie wątroby 

typu B-przewlekłe i BNO 

4 8,61 0 0  

13. Wirusowe zapalenie wątroby 

typu C 

3 6,46 1 2,15  

14. Borelioza 27 58,13 28 60,08  

15. Styczność i narażenie na 

Wściekliznę (zgłoszenia) 

 

(potrzeba szczepień) 

72 

 

 

9 

 

177,75 

 

8,35 

 

86 

 

3 

 

184,52 

 

6,44 

 

16 Bakteryjne zapalenie opon 

mózgowych i /lub mózgu 

1 2,15 0 0  

17. Zapalenie mózgu inne i nie 1 2,15 1 2,15  
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określone 

18 Płonica (szkarlatyna) 6 12,92 2 4,29  

19. Róża 13 27,99 14 29,98  

20. Zapalenie opon mózgowych 

inne i nie określone 

3 10,44 3 6,44  

21. Choroby wywołane przez 

Streptococcuspneumoniae  

1 2,15 1 2,14  

 Choroba wywolana przez 

Haemophilusinfluenzae 

(inwazyjna) 

1 2,15 0 0  

22. Grypa 0 0 1 2,15  

23. Giardioza (lamblioza) 1 2,15 1 2,15  

24. Nowo wykryte zakażenie HIV 1 2,15 3 6,44  

25. AIDS – Zespół nabytego 

upośledzenia odporności 

0 0 1 2,15  

26. Kiła wczesna 4 8,35 1 2,15  

27. Kiła inne postacie i kiła nie 

określona 

1 2,15 1 2,15  

 

 W 2019r. w porównaniu z rokiem 2018 zaobserwowano znaczny wzrost zapadalności na 

salmonellozy, zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile, wirusowe zakażenia jelitowe 

u dzieci do lat 2, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rota wirusy oraz biegunki i zapalenia 

żołądkowo-jelitowe. 

 

Wykres 1. Wzrost zapadalności na choroby zakaźne w powiecie głubczyckim w 2019 r. 
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 W porównaniu z 2018 r. w roku sprawozdawczym odnotowano spadek zapadalności na ospę 

wietrzną, świnkę, WZW A, B i C oraz szkarlatynę. 

 

Wykres 2. Spadek zapadalności na choroby zakaźne w powiecie głubczyckim w 2019 r. 

 
 

 

1.3 Zakażenia jelitowe i zatrucia pokarmowe. 

W 2019 zaobserwowano trend wzrostowy  liczby bakteryjnych zakażeń jelitowych i 

bakteryjnych zatruć pokarmowych. Ogółem zarejestrowano 284 przypadki zakażeń szerzących się 

drogą pokarmową (w roku 2018 – 167 przypadki). 

Wśród tych zakażeń największy odsetek stanowiły: 

-  biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu     

    (w tym u dzieci do 2 lat) – 40,50% (115 przypadków),  

- wirusowe zakażenia jelitowe  (w tym u dzieci do 2 lat) – 34,15% (97 przypadki), 

-  zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella – 15,14% (43 przypadki) 

- bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium dificile – 10,21% 

 (29 przypadki). 

 

 

W roku sprawozdawczym w ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych  

nadzorem objęto 64 osoby (chorych i osoby z otoczenia), od których pobrano 183 próbki do badań 

mikrobiologicznych w kierunku Salmonella/Shigella. 
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Wykres 3. Procentowy rozkład zakażeń i zatrucia pokarmowych w 2019 r. 

 
Analiza porównawcza wykazała znaczny wzrost zakażeń szerzących się drogą pokarmową 

 w porównaniu do 2018 r. 

 

Wykres 4. Wzrost zakażeń szerzących się drogą pokarmową w powiecie głubczyckim w 2019r . 

 
 

 Salmonelloza– jest chorobą odzwierzęcą. Naturalnym miejscem bytowania pałeczek 

Salmonella jest przewód pokarmowy zwierząt. Podstawowym źródłem zakażenia jest drób, 

jaja, produkty jajeczne i mleko. Aby uniknąć zakażenia pałeczkami Salmonelli należy przede 

wszystkim poddać obróbce termicznej drób oraz jaja przed spożyciem (pałeczki Salmonella 

giną w temperaturze powyżej 60° C). Ponadto należy przestrzegać zasady higieny podczas 

przygotowywania posiłków. Sprzęt mający kontakt z surowym mięsem i jajami należy 
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dokładnie myć, a powierzchnie robocze dezynfekować.  

Bardzo ważne jest utrzymywanie wysokich standardów higieny rąk, szczególnie w trakcie 

przygotowywania posiłków.  

W Polsce bakterie z rodzaju Salmonella stanowią najczęstszą przyczynę bakteryjnych zatruć 

i zakażeń pokarmowych. 

W roku sprawozdawczym odnotowano znaczny wzrost zatruć pokarmowych wywołanych 

przez pałeczki Salmonella w stosunku do lat ubiegłych. 

 

Wykres 4. Zapadalność na salmonellozy na 100 tys. mieszkańców w latach 2009 – 2019 na terenie powiatu głubczyckiego. 

 
 

W 2019 r. odnotowano pięć zbiorowych zatruć pokarmowych – ognisk epidemicznych 

wywołanych przez pałeczki Salmonella. Ponieważ ogniska dotyczyły osób uczestniczących 

w małych imprezach w mieszkaniach prywatnych nie stanowiły większego zagrożenia 

epidemiologicznego i zostały szybko wygaszone. 

W toku prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych nie udało się ustalić faktycznego 

źródła zakażenia.  

 

 Wirusowe zakażenia jelitowe – w roku sprawozdawczym odnotowano ogółem 97 zakażeń, 

w tym 47 przypadki dotyczyły dzieci do 2 lat. 

Głównym czynnikiem etiologicznym zachorowań były w 54 przypadkach rotawirusy w 3 

przypadkach norowirusy, w 32 przypadkach wirusy inne określone i w 8 przypadkach wirusy 

nie określone. 

Ponadto zarejestrowano 115 przypadków biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO o 

prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu. 

Biegunki i zatrucia pokarmowe nadal są istotną przyczyną chorobowości u dzieci do lat 2 

W większości były one spowodowane zakażeniami wirusowymi, zwłaszcza 
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rotawirusowymi. Należy zauważyć, że do zakażeń i zatruć pokarmowych u dzieci w wieku 

do lat 2 dochodzi niemal wyłącznie w środowisku domowym. Liczba dzieci objętych 

opieką w formie zinstytucjonalizowanej np. w żłobkach jest niewielka. Organy władzy 

publicznej mają niewielki wpływ na zapobieganie zakażeniom i zatruciom pokarmowym 

w środowisku domowym. Pewien wpływ może odgrywać oświata zdrowotna poprzez 

kształtowanie zachowań prozdrowotnych na rzecz zwiększenia higieny osobistej, 

otoczenia oraz higieny przygotowywania posiłków w rodzinach dzieci w wieku do lat 2, a 

także propagowanie szczepień ochronnych przeciw rotawirusom u dzieci. 

 

1.4 Zakażenia szerzące się drogą kropelkową. 
 

Grypa i infekcje grypopochodne 

Grypa jest jednym z podstawowych priorytetów zdrowia 

publicznego, ze względu na zmienność antygenową wirusów 

i możliwości pojawienia się nowych subtypów. Efektywna 

kontrola zagrożeń z nią związanych uzależniona jest od 

prowadzenia sprawnego nadzoru, który musi obejmować 

gromadzenie danych o zachorowaniach – nadzór 

epidemiczny oraz badania laboratoryjne potwierdzające 

zakażenia – nadzór wirusologiczny. Nadzór ten opiera się na 

analizowaniu struktury antygenów nowych szczepów, co w 

następstwie prowadzi do sezonowego doboru optymalnego 

składu szczepionki przeciwko grypie. 

Nadzór epidemiologiczny nad grypą prowadzony jest w ciągu całego roku, ze szczególnym 

wzmożeniem nadzoru wirusologicznego w okresie zwiększonej liczby zachorowań, która w Polsce 

trwa zwykle od września do kwietnia następnego roku. 

W 2019 r. odnotowano jeden przypadek grypy potwierdzonej laboratoryjnie (w 2018r. – 0 

przypadków). W zgłoszonym przypadku niezbędna była hospitalizacja pacjenta w związku z 

nasilonymi objawami ze strony układu oddechowego. Pozostałe zgłoszone przypadki zachorowań 

diagnozowano wyłącznie na podstawie objawów klinicznych i zgłaszano jako przypadki 

grypopodobne. 

Ogółem w roku sprawozdawczym zgłoszono 660 przypadków infekcji grypopodobnych co 

stanowi 47% spadek zachorowań na te infekcje  w stosunku do roku 2018 (1036 przypadków).  

Podobnie jak w latach ubiegłych w sezonie 2018/2019 szczyt zachorowań przypadł na 

pierwszy kwartał 2019 r. 
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Wykres 5. Sezonowy rozkład zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę/ infekcje grypopodobne  

                w latach 2012 – 2019 w powiecie głubczyckim. 

 
 Nadal kontynuowano nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą oparty na 

systemie SENTINEL, w ramach którego lekarze biorący w nim udział, przesyłali dane 

epidemiologiczne dotyczące zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne wraz z próbkami do 

badań wirusologicznych dla celów nadzoru. 

 

W powiecie  głubczyckim w sezonie epidemicznym pomimo udowodnionej skuteczności i 

powszechnej dostępności na rynku szczepionek przeciwko grypie sezonowej oraz akcji informacyjnej 

skierowanej do wielu grup ludności, zaszczepiło się jedynie około 2% populacji. / 887 osób/ 

Powyższe dane mogą być nieco zaniżone gdyż pochodzą wyłącznie ze sprawozdań 

przekazanych przez punkty szczepień realizujące szczepienie ochronne, natomiast wiele osób może 

szczepić się indywidualnie w prywatnych gabinetach lekarskich, które nie mają obowiązku 

sprawozdawczości z tego zakresu. 

 Poziom zaszczepienia ludności przeciwko grypie sezonowej jest niedostateczny i powinien 

zostać zwiększony. Przechorowanie grypy nie chroni przed ponownym zachorowaniem. Jedynie 

szczepionka zawiera szczepy wirusów krążących w populacji w danym sezonie epidemicznym i może 

stanowić skuteczną ochronę szczególnie przed powikłaniami po grypie. 

 

Gruźlica jest jedną z najstarszych chorób towarzyszących 

człowiekowi i wciąż pozostaje  istotnym problemem zdrowotnym 

w skali globalnej. 

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek 

gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę. 

Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania 

(odpluwania) głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są 
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wraz z kropelkami śluzu). 

Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory 

prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. 

Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), 

pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych 

organizmu. Na jej rozwój mają wpływ m.in. niedożywienie oraz złe warunki mieszkaniowe. Inne 

czynniki sprzyjające zachorowaniu na gruźlicę to: zakażenie HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, 

choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne np. w stanach po 

transplantacji, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 

15 mg/dobę, szybka utrata masy ciała. 

Podstawową metodą walki z gruźlicą jest szybkie wykrywanie zachorowań  i zapewnienie 

wszystkim chorym skutecznego leczenia. 

Nadzór nad gruźlicą sprawuje PIS na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Na poziomie krajowym dane liczbowe dotyczące zachorowań zbierane są i analizowane przez 

Instytut Gruźlicy Chorób Płuc  w Warszawie. 

W powiecie głubczyckim w roku sprawozdawczym podobnie jak w 2018 r. odnotowano 4 

przypadki gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie. 

Zgłoszone przypadki dotyczyły mężczyzn w wieku 40 - 55 lat życia. 

1.5 Choroby zakaźne wieku dziecięcego 

 Do tej grupy chorób zaliczamy choroby przenoszone  drogą kropelkową: odrę, nagminne 

zapalenie przyusznic (świnkę), różyczkę, ospę wietrzną i krztusiec. 

      W zakresie chorób wieku dziecięcego, przeciwko którym prowadzi się obowiązkowe szczepienia 

ochronne sytuacja w 2019 r. była dość korzystna. 

Istotne jest, że wśród dzieci nie odnotowano zachorowań na odrę, różyczkę, tężec, błonicę oraz 

poliomyelitis i zarejestrowano zaledwie jeden przypadek krztuśca. 

 

Ospa wietrzna 

W roku sprawozdawczym odnotowano 48% spadek 

zachorowań na ospę wietrzną w porównaniu do 2018 r. 

W 2019 r. odnotowano – 115 przypadki (wsp. zap./100tys.- 

247,75), natomiast w 2018r. - 274 przypadki (wsp. zap./100tys. 

–589,95  ). 

Od roku 2008 do kalendarza szczepień wprowadzono 

szczepienia p/ospie wietrznej u dzieci z grup ryzyka, co 

niewątpliwie chroni je przed zachorowaniem i wystąpieniem 

groźnych  powikłań. 
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Wykres 6. Zapadalność na ospę wietrzną w powiecie głubczyckim w latach 2008 – 2019. 

 
 

Odra  

Odra jest szybko rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną. 

Należy do chorób wieku dziecięcego, jednak mogą na nią zapaść także 

dorośli. Może przybrać gwałtowny, ciężki przebieg i stanowić 

zagrożenie życia. Jedynym sposobem uchronienia się przed 

zachorowaniem na odrę jest stosowanie szczepień ochronnych.  

W Polsce obowiązkowym szczepieniem dla niemowląt i dzieci w 

wieku szkolnym jest szczepienie skojarzoną szczepionką przeciwko 

odrze, śwince i różyczce. Dzieci szczepione są dwukrotnie: w 13.-14. miesiącu życia, a następnie 

drugą dawką w wieku 10 lat. Dzieci przedwcześnie urodzone i niemowlęta do 13 miesiąca życia są 

szczególnie narażone na zakażenie wirusem odry. Szczepionka zawiera żywe wirusy, są one jednak 

zmodyfikowane i znacznie osłabione, dzięki czemu stymulują odporność nie wywołując choroby. 

 W ostatnich latach w Europie jak również w Polsce odnotowano znaczny wzrost zachorowań 

na odrę. Z uwagi na powyższe w ramach działań profilaktycznych od 01 stycznia 2019 r. 

wprowadzono podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce w 6 roku życia.  

W powiecie głubczyckim zarejestrowano tylko jeden przypadek odry potwierdzony 

laboratoryjnie. W 2019 r. w województwie opolskim zarejestrowano 81 przypadków (wsp. 

zapadalności na 100 tyś. mieszkańców wyniósł 8,53) co stanowi znaczny wzrost do 2018 r. – 9 

przypadków (wsp. zapadalności na 100 tyś. mieszkańców wyniósł 0.90).  

 

Krztusiec 

Krztusiec jest bakteryjną chorobą zakaźną wywoływaną przez pałeczkę krztuśca  

Bordatellapertusis. Choroba przenosi się drogą oddechową i jest bardzo zaraźliwa – w wyniku 
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kontaktu z chorą osobą zakażeniu ulega do 90% nieuodpornionych osób. Krztusiec najgroźniejszy 

jest u niemowląt (może być śmiertelny), dlatego pierwszą dawkę szczepionki przeciw krztuścowi 

dostają niemowlęta już w drugim miesiącu życia. Do 2015 roku ostatnia dawka przypominająca 

szczepienia przeciwko krztuścowi była podawana dzieciom w 6 roku życia. W Polsce od kilku lat 

obserwuje się wzrost zachorowań na krztusiec wśród młodzieży i osób dorosłych. Jest to zawiązane 

między innymi ze spadkiem odporności poszczepiennej jak i nabytej w wyniku przebycia krztuśca. 

Odporność po przechorowaniu krztuśca utrzymuje się przez około 10 – 15 lat, a odporność po 

szczepieniu utrzymuje się około 3 – 10 lat (najczęściej 5 – 7 lat) od ostatniego szczepienia. 

W związku ze znaczymy wzrostem liczby zachorowań na krztusiec od 2016r. wprowadzono w 

Polsce obowiązek szczepienia przypominającego przeciwko krztuścowi dla młodzieży w 14 roku 

życia. 

W ostatnich latach w powiecie głubczyckim zarejestrowano znaczny spadek zachorowań na 

krztusiec – w 2016r. odnotowano 10 przypadków (wsp. zapadalności 20,88), natomiast w 2017, 2018 

i 2019 r. po jednym przypadku (wsp. zapadalności 2,15).  

 

Wykres 7. Zapadalność na krztusiec w powiecie głubczyckim w latach 2008 – 2019. 

 
 

W zwalczaniu krztuśca rekomenduje się obok prowadzenia powszechnych szczepień dzieci i 

młodzieży zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych, także szczepienia przypominające u osób 

dorosłych, w tym z najbliższego otoczenia noworodków i małych dzieci (rodzice, opiekunowie, 

dziadkowie) oraz pracowników sektora ochrony zdrowia. 
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1.6 Zakażenia krwiopochodne 

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B 

 Od chwili wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby 

typu B, obserwuje się obniżenie zachorowalności. 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na WZW typu B 

 (w 2018 r. - 4 przypadki). 

Z uwagi na dostęp i powszechność szczepień ochronnych zauważalny jest fakt obniżenia 

zachorowań na WZW B w populacji objętej obowiązkowymi szczepieniami. 

 Biorąc pod uwagę powyższe dane nadal istotnym działaniem w zapobieganiu zakażeniom 

wirusem HBV jest informowanie społeczeństwa o możliwości podejmowania działań 

profilaktycznych, w postaci szczepień ochronnych osób z grup wiekowych, które nie były poddane 

tym szczepieniom. 

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C 

Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Do zakażenia dochodzi 

poprzez naruszenie ciągłości skóry lub błon śluzowych (czynności takie jak: wstrzyknięcie, nakłucie, 

nacięcie, uraz ciała powodujący rany) osoby zdrowej i zetknięcie się z materiałem zakaźnym. Ryzyko 

zakażenia HCV, ale również innymi wirusami przenoszonymi drogą krwi, takimi jak HBV (wirus 

zapalenia wątroby typu B) czy HIV, istnieje wówczas, gdy w trakcie wykonywania medycznych lub 

niemedycznych zabiegów np. kosmetycznych, którym towarzyszy przerwanie ciągłości tkanek, nie 

są przestrzegane standardy higieniczno-sanitarne. Ryzyko zakażenia wiąże się z czynnościami, które 

niewielu osobom kojarzą się z jakimkolwiek ryzykiem, jak np.: manicure, pedicure, tatuaż, peercing, 

zabiegi odmładzające skórę ciała i twarzy (np. mikrodermabrazja, lifting twarzy). 

  Wysokie ryzyko zakażenia HCV może dotyczyć również domowników osób zakażonych 

(najczęściej nieświadomych zakażenia) w wyniku używania wspólnych szczoteczek do zębów, cążek 

do paznokci, maszynek do strzyżenia lub golenia itp. 

 W roku sprawozdawczym odnotowano jeden przypadek zachorowania na WZW typu C, co 

stanowi spadek w stosunku do roku 2018 – zarejestrowano 3 przypadki. 

Z uwagi na brak swoistych metod zapobiegania zakażeniom HCV np. w drodze szczepień 

ochronnych, jedynie działania nieswoiste, polegające na wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich 

standardów higieniczno – sanitarnych wykonywanych świadczeń medycznych oraz innych zabiegów 

przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek, mogą zapobiec nowym zakażeniom oraz szerzeniu 

się zachorowań na WZW typu C. 

 

1.7  Sytuacja epidemiologiczna chorób odzwierzęcych (zoonozy) 
 

 Zgodnie z definicją Komitetu Ekspertów WHO/FAO choroba odzwierzęca (zoonoza) to 

choroba zakaźna lub zakażenie, które w warunkach naturalnych może być przenoszona na ludzi ze 

zwierząt kręgowych. Tak jak w latach ubiegłych w ramach współpracy z Państwową Inspekcją 

Weterynaryjną prowadzono monitoring nad występowaniem zoonoz. 
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Pokąsania 

 W ciągu 2019 r. przeprowadzono 80 dochodzeń epidemiologicznych w związku 

z podejrzeniem o zakażenie wirusem wścieklizny wskutek pogryzień przez zwierzęta (w 2018r. 

zarejestrowano 72 przypadki). 

Najwięcej pokąsań przez zwierzęta wystąpiło w gminie Głubczyce – 41 (51,25%), nieco mniej 

w gminie Kietrz – 25 (31,25%), w gminie Baborów – 8 (10%) i gminie Branice – 6 (7,5%). 

 

Wykres 8. Procentowy rozkład pokąsań przez zwierzęta w gminach powiatu głubczyckiego w 2019 r. 

 
 

W  trakcie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych ustalono 66 przypadków pokąsań 

przez psy  oraz 14 przypadków pokąsań przez kota. Z powodu pokąsań przez zwierzęta nieszczepione 

w 3 przypadkach wystąpiła konieczność zastosowanie u ludzi szczepień przeciw wściekliźnie  

( w 2018 r. – 9). 

W trakcie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych współpracowano z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii w Głubczycach. 

Większość pogryzień spowodowana była przez zwierzęta, które właściciele wypuszczali  bez 

nadzoru, smyczy i kagańców. W dalszym ciągu poważny problem w sprawowaniu nadzoru 

epidemiologicznego nad osobami narażonymi/pokąsanymi stanowi bagatelizowanie obowiązku 

poddawania psów szczepieniom p/wściekliźnie. 

 

Borelioza 

W Polsce od kilku lat obserwowany jest wzrost zachorowań na boreliozę m. in. z  wagi na 

lepszą dostępność do diagnostyki. 

Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą wywołaną przez krętki Borellia burgddorferi 

sensu lato (w Polsce są to Borellia burgddorferi, B. garinii, B. afzelli) przenoszone przez kleszcze 

Ixode, której obraz kliniczny wiąże się z zajęciem skóry, układu nerwowego i serca. 
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Kleszcz (Ixodesricinus) pasożytuje na zwierzętach dziko żyjących w 

lesie: gryzoniach, jeleniach, dzikach i innych ssakach oraz ptakach. 

Zwierzęta te są rezerwuarem Borellia burgddorferi. Kleszcz żywiąc 

się ich krwią zakaża się bakterią i sam staje się źródłem zakażenia. 

Przebywając w miejscach występowania kleszczy, głównie w lasach 

człowiek staje się potencjalnym żywicielem kleszczy. Do zakażenia 

dochodzi w konsekwencji przeniesienia bakterii na człowieka przez 

zakażonego kleszcza. Poza krętkami Borellia, kleszcze mogą przenosić również inne choroby m. in. 

wirusa odkleszczowego zapalenia mózgu. 

 Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zabezpieczyć poprzez szczepienia 

ochronne, natomiast przeciwko boreliozie nadal nie ma szczepionki, co potęguje problem i 

uniemożliwia szybkie opanowanie choroby. Z tego m. in. powodu choroby odkleszczowe stanowią 

istotny problem z punktu widzenia epidemiologii i zdrowia publicznego. 

Przyczyny wzrostu zachorowalności na boreliozę należy upatrywać również w stale 

zmieniającym się zasięgu geograficznym bytowania oraz wydłużaniu okresu żerowania kleszczy. 

Istotną rolę odgrywają też migrujące ptaki przenoszące zakażone kleszcze na obszary, na których 

krętki Borellia burgddorferi dotychczas nie występowały. Główne zalecenia profilaktyczne 

sprowadzają się do noszenia odpowiedniego ubioru podczas ekspozycji na kleszcze: zakładanie 

koszul z długimi rękawami, długich spodni i zakrytych butów, stosowanie nakrycia głowy, unikanie 

wypraw w rejony gdzie jest dużo kleszczy, stosowanie środków odstraszających kleszcze 

(odpowiednich repelentów), sprawdzanie obecności kleszczy na powierzchni 

ciała po powrocie z lasu, zwłaszcza w zgięciach stawowych, głowie, rękach, 

nogach, pachwinach. 

Niezwykle ważne jest wczesne rozpoznanie choroby oraz zastosowanie 

właściwego leczenia. 

  

W roku sprawozdawczym współczynnik zapadalności na 100 tys. 

mieszkańców wyniósł 60,07 i był porównywalny do roku 2018 (wsp. 

zap./100tys. wyniósł 58,13). 

Większość przypadków boreliozy bo aż 89% zostało rozpoznanych we 

wczesnej fazie choroby na podstawie objawów klinicznych (rumień wędrujący). 

Takie wczesne rozpoznanie choroby oraz wdrożenie terapii antybiotykowej daje 

duże szanse na wyleczenie choroby. Niestety w 11% zgłoszonych przypadków nie rozpoznano fazy 

wczesnej (brak rumienia), co w późniejszym okresie skutkowało przejściem w fazę przewlekłą z  

zajęciem układów kostno-stawowego i neurologicznego.  Taka późna postać choroby mimo 

wielokrotnego stosowania terapii antybiotykowej nie daje szans na całkowite wyleczenie. 

Z przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych wynikało, że do  zakażenia dochodziło 

głównie w trakcie pobytów w lesie oraz podczas wykonywania prac w ogródkach przydomowych lub 

na działkach rekreacyjnych. 

Mimo, że od kilku lat w Polsce rośnie liczba przypadków boreliozy zgłaszanej jako choroby 

zawodowej, w roku 2019 nie zarejestrowano  przypadku w powiecie głubczyckim. 
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Wykres 9. Zapadalność na boreliozę w powiecie głubczyckim na 100 tys. mieszkańców w porównaniu 

                 z województwem opolskim w latach 2009 – 2019. 

 

 

1.8 Pozostałe jednostki chorobowe notowane w okresie sprawozdawczym. 

Choroby inwazyjne 

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego obligują organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej do szczególnego nadzoru nad przypadkami inwazyjnych chorób określanych jako 

posocznice, zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych lub zapalenie mózgu wywołanych przez 

Neisseria meningitidis,  Streptococcus pneumoniaei Haemophilus influenzae typ B. 

 W bieżącym roku sprawozdawczym podobnie jak w 2018 r.  wystąpił tylko jeden 

przypadek inwazyjnej choroby  wywołanej przez Streptococcus pneumoniae. 

Streptococcus pneumoniae (pneumokok, dwoinka zapalenia płuc) to Gram-dodatnia, katalazo-

ujemna dwoinka, wytwarzająca otoczkę wielocukrowa, która stanowi jeden z najważniejszych 

czynników zjadliwości pneumokoków. Szczepy  S. pneumoniae są najczęstszą przyczyną 

zachorowalności i umieralności w skali świata, powodując około 3,5 mln zgonów rocznie, z czego 

około 1 mln z powodu zapalenia płuc. 

U człowieka naturalnym miejscem bytowania pneumokoków jest jama nosowo-gardłowa, a 

kolonizacja dotyczy około 5–10% zdrowych osób dorosłych i 20–60% zdrowych dzieci. Pneumokoki 

przenoszone są drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni. Zachorowania najczęściej 

występują w miesiącach zimowych i wczesną wiosną, co koreluje ze wzrostem zakażeń wirusowych 

dróg oddechowych (wg danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych 

Zakażeń OUN). 

Do najczęstszych chorób inwazyjnych wywoływanych przez pneumokoki należą: zapalenie 

płuc z bakteriemią, sepsa i zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, określane mianem inwazyjnej 

choroby pneumokokowej. Drobnoustrój ten odpowiada również za zakażenia nieinwazyjne do 

których zaliczamy zapalenie ucha środkowego, zatok, zaostrzenia POChP oraz zapalenie spojówek.  
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Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest szczepienie 

ochronne, ponieważ bakteria ta występuje powszechnie i kontakt z nią jest nieunikniony. 

W ramach skutecznej profilaktyki zapobiegania tym zakażeniom od 1 stycznia 2017r. do 

Programu Szczepień Ochronnych wprowadzono obowiązek szczepienia nowo narodzonych dzieci 

szczepionką p/pneumokokom. 

Ponadto wg. PSO szczepionka jest również nieodpłatna dla dzieci do 5 roku życia z grup 

ryzyka (chorych przewlekle). 

Dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis - meningokok) są 

powszechnie występującymi drobnoustrojami kolonizującymi nos i gardło (kolonizacji ulega ok. 5–

10% populacji), wywołującymi sporadyczne zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową. 

Najczęstszymi w Polsce czynnikami wywołującymi zachorowania sporadyczne są dwoinki zapalenia 

opon mózgowo-rdzeniowych z gr. B i gr. C. Przyjmuje się, że epidemiczne zachorowania występują 

przy przekroczeniu odsetka 20 – 25% osób skolonizowanych przez meningokoki w ogólnej populacji.  

Wpływ na obniżenie się liczby epidemicznych zachorowań wywołanych przez meningokoki 

z gr. C mają podobnie, jak w ubiegłych latach: poprawiający się nadzór epidemiologiczny nad 

zachorowaniami na inwazyjną chorobę  meningokokową i wdrażanie działań profilaktycznych 

zapobiegających kolonizacji dwoinką zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u osób mających 

styczność z osobą chorą. Nie bez znaczenia pozostaje dostępność szczepień ochronnych przeciw 

meningokokom gr.  C (szczepienie zalecane w ramach PSO), a także działania edukacyjne na temat 

sposobów ochrony przed zakażeniami  meningokokowymi, w tym w drodze szczepień ochronnych i 

profilaktycznego leczenia osób ze   styczności. 

Szczepienia p/meningokokom z grupy C zalecane są corocznie przez Ministra Zdrowia w 

ramach Programu Szczepień Ochronnych. Szczepionki skoniugowane p/meningokokom zalecane są 

dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

W latach 2018 – 2019 w powiecie głubczyckim nie występowały lokalne ogniska 

zachorowań na  inwazyjną chorobę meningokokową. 

Dla osób podróżujących, które udają się do krajów o wysokiej zapadalności na inwazyjną 

chorobę meningokokową wywołaną meningokokami z grupy A zalecane jest szczepienie 

szczepionką skojarzoną przeciwko meningokokom z grupy A i C. 

Na początku 2014 roku została zarejestrowana w Unii Europejskiej szczepionka przeciw 

meningokokom grupy B. 

 

1.9 Szczepienia ochronne jako element zwalczania chorób zakaźnych  
 

Wszystkie osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligatoryjnie są 

obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym. 

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom zakaźnym, jak 

również powikłaniom, które mogą wystąpić w wyniku zachorowania. 

Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest bowiem wysoki odsetek 

zaszczepionych osób (zwykle odporność populacyjną osiąga się przy zaszczepieniu wysokiego 

odsetka populacji (tj. co najmniej 95%). Takie działanie skutecznie zapobiega szerzeniu się 

zachorowań na choroby zakaźne nie tylko na osoby uodpornione w drodze szczepienia, ale również 
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na osoby, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą być przeciw nim szczepione 

lub osoby, które pomimo prawidłowo przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły odporności 

immunologicznej.  

W powiecie głubczyckim w 2019 r., szczepieniom ochronnym w ramach realizacji Programu 

Szczepień Ochronnych podlegało 6799 dzieci i młodzieży w wieku do 19 roku życia. Szczepieniami 

ochronnymi objęto roczniki 2019 r. , 2018 r., 2014 r., 2010 r., 2006 r., 2001 r.  Łącznie zaszczepiono 

1973 dzieci i młodzieży w 16 punktach szczepień. 

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowym szczepieniom 

w dalszym ciągu oscyluje na wysokim poziomie – średnio około 86% wyszczepialności 

w rocznikach podlegających szczepieniom w danym roku kalendarzowym.  

 

Wykres 10. Stan zaszczepienia dzieci które ukończyły 2 rok życia w 2019 r. wg. Mz-54 

 
 

Wykres 11. Stan zaszczepienia dzieci w 6 i 10 roku życia oraz młodzieży w 14 i 19 roku życia w 2019 r. wg. Mz-54 
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W roku 2019 uzupełniono zaległe szczepienia z 2018 r. osiągając stopień zaszczepienia na 

poziomie - średnio 96,10% co gwarantuje odporność populacyjną.  

 

Wykres 12. Stan wyrównania szczepień sześciolatków, dziesięciolatków, czternastolatków i dziewiętnastolatków. 

 
 

 W opracowanym na 2019 r. Programie Szczepień Ochronnych nadal obowiązują 

wprowadzone i doprecyzowane zapisy dotyczące szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci 

urodzonych od 01.01.2017r. 

 Ponadto zamieszczono alternatywny schemat szczepień w 2 roku życia z uwzględnieniem 

szczepionek wysokoskojarzonych przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTP), inwazyjnym 

zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (HiB), poliomyelitis (IPV) – DTPa-IPV-HIB (5w1). 

W związku z tym, iż w ostatnich latach w Polsce odnotowano znaczny wzrost zachorowań na 

odrę w ramach działań profilaktycznych dodatkowo od 01 stycznia 2019 r. zaczęto podawać drugą 

dawkę szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce w 6 roku życia.  

Oceniając realizację szczepień ochronnych za rok 2019 należy stwierdzić, że są one 

wykonywane w zadowalającym odsetku, co gwarantuje odporność zbiorowiskową dla wielu  

chorób, przy zaangażowaniu zarówno świadczeniodawców, sprawujących opiekę profilaktyczną nad 

dziećmi i młodzieżą, jak i osób sprawujących nadzór nad realizacją  

szczepień.  

 

1.10 Stan zaszczepienia osób dorosłych  

W roku sprawozdawczym w porównaniu z 2018r., odnotowano porównywalną ilość 

szczepień osób dorosłych p/tężcowi. Szczepienia te były wykonywane szczególnie u osób 

narażonych z powodu uszkodzenia skóry (skaleczenia, rany, nieszczęśliwe wypadki, pokąsania przez 

psy i inne zwierzęta). 
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Tabela 2.  Stan zaszczepienia p/tężcowi 

Rok Przedział wiekowy  

Razem 
0 - 19 20-29 lat 30 lat i powyżej 

2018 

 

5 43 793 841 

2019 0 41 834 875 

 

 

Ponadto w 2019 r. wykonano ogółem 1452 szczepień zalecanych przeciwko: WZW typu A i 

B, ospie wietrznej, przeciwko chorobom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae,  Neiseria 

meningitidis, zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, kleszczowemu zapaleniu mózgu, odrze, 

rotawirusom i grypie. 

 

1.11 Działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej względem 

środowisk uchylających się od obowiązku poddania się szczepieniom 

ochronnych 
Nałożenie przez ustawodawcę powszechnego obowiązku poddawania szczepieniom 

ochronnym przeciw wybranym chorobom zakaźnym, w szczególności dzieci i młodzieży, zapewnia 

odpowiednio wysoki odsetek osób uodpornionych przeciw tym chorobom i skutecznie zmniejsza 

ryzyko epidemicznego szerzenia się tych chorób zakaźnych w populacji. 

Podstawą prawną do nałożenia obowiązku szczepień przeciw wybranym chorobom  

zakaźnym jest art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który zobowiązuje osoby przebywające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym na zasadach 

określonych w ustawie, przy czym w odniesieniu do osób nieposiadających pełnej zdolności do 

czynności prawnych (m.in. dzieci) odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku ponosi osoba 

sprawująca nad tą osobą prawną pieczę albo jej opiekun faktyczny (zwykle są to rodzice). 

Biorąc pod uwagę   wszelkie ruchy antyszczepionkowe, które każdego roku mają coraz więcej 

zwolenników, sytuacja  w zakresie szczepień ochronnych w powiecie głubczyckim wygląda dość 

zadawalająco. 

Na koniec roku sprawozdawczego w rejestrze Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Głubczycach odnotowano 30 osób uchylających się od wykonania obowiązku 

szczepień ochronnych (2018r. – 19 osób). 

W roku sprawozdawczym w stosunku do dwóch środowisk uchylających się od wykonania 

obowiązkowych szczepień ochronnych skierowano wnioski do Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku 

o charakterze niepieniężnym i zastosowanie grzywny w celu przymuszenia.  
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1.12 Podsumowanie 

W roku 2019 w powiecie głubczyckim zauważono ogólnie korzystną  sytuację 

epidemiologiczną w obszarze chorób zakaźnych oraz w zakresie wykonawstwa szczepień 

ochronnych. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych, zaś wzrost liczby 

zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał, podobnie jak w latach ubiegłych, charakter sezonowy 

lub był kontynuacją obserwowanych wcześniej trendów wieloletnich. 

Analiza wykazała: 

 spadek  zachorowań na ospę wietrzną, świnkę, WZW A, B i C oraz szkarlatynę, 

 wzrost zachorowań zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile, wirusowe 

zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rota wirusy 

oraz biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe, 

 wzrost w stosunku do lat ubiegłych zachorowań na salmonellozy, 

 wystąpienie zbiorowych zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella, które 

jednak nie stanowiły poważnego zagrożenia epidemiologicznego. Ogniska dotyczyły osób 

uczestniczących w małych imprez rodzinnych w mieszkaniach prywatnych. 

 znaczny spadek zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ospę wietrzną, 

 marginalną iliść zachorowań na krztusiec i odrę,  

 porównywalną ilość zachorowań na boreliozę jak w latach ubiegłych, 

 porównywalną ilość przypadków pokąsań przez zwierzęta jak w 2018 r., 

 wysoki stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku 1 – 19  roku życia na poziomie 

gwarantującym odporność zbiorowiskową dla wielu chorób, przy zaangażowaniu zarówno 

świadczeniodawców, sprawujących opiekę profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą, jak i osób 

sprawujących nadzór nad realizacją szczepień.  
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II. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zmniejszenia 

zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze.  

 

W dniu 27 listopada 2010r. wprowadzono ustawowy zakaz wytwarzania i wprowadzania do 

obrotu środków zastępczych, a od 1 lipca 2015r. nowych substancji psychoaktywnych.  

Na mocy art. 4 ust.1 pkt 9a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej działania PIS obejmują zakresem sprawdzenie przestrzegania przepisów zakazu 

wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii.  

Egzekwowanie zakazu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej środka zastępczego jest określone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Nieprzestrzeganie tego prawa jest karane w trybie administracyjnym i należy do właściwości 

państwowego inspektora sanitarnego. 

W ramach współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Policją w roku sprawozdawczym 

wzmożono nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków 

zastępczych tzw. „dopalaczy”. 

W okresie od 01.01 – 31.12 2018r. przeprowadzono dwie kontrole w obiekcie na terenie powiatu 

sprawdzającą  przestrzeganie ww. zakazu. W toku kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 

produkty budzące wątpliwość Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, 

że mogą stanowić środki zastępcze. Przeprowadzone badania nie wykazały środków zastępczych. 

W ramach prowadzonego nadzoru nad zgłaszalnością podejrzeń zatruć lub zatruć środkami 

zastępczymi w roku sprawozdawczym nie odnotowano ww. przypadków w powiecie głubczyckim. 

 

Podsumowanie 

Minimalizowanie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze lub 

nowe substancje psychoaktywne realizowano w roku sprawozdawczym poprzez: 

 skuteczny nadzór w zakresie egzekwowania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu 

środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, 

 uczestnictwo pracowników  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach 

w szkoleniach w zakresie środków zastępczych prowadzonych przez Opolskiego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

 prowadzenie działań profilaktycznych we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym 

w obszarze „nowych narkotyków”, z właściwymi organami  i  organizacjami. 
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III. Jakość wody przeznaczonej do spożycia 

3.1.   Wprowadzenie  

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59.) jak również na podstawie: 

 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437, ze zm.), 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

 Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 Badania jakości wody do spożycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub 

inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stosownie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

W 2019r. na terenie powiatu głubczyckiego funkcjonowało 28 wodociągów, 

wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi (tabela nr 1). Nadzorem sanitarnym objęto również: wodociąg lokalny Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Głubczycach, wodociąg zakładowy Langowo oraz Wodociąg lokalny przy SPZOZ  

w Głubczycach. 

 

Tabela nr 1 

 

L.p. 

 

Gmina 

       

       Administrator wodociągu 

Liczba 

wodociągów 

sieciowych  

Szacunkowa 

liczba ludności 

zaopatrywanej  

w wodę [tys.] 

1 Głubczyce Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja  

Sp. z o.o. ul. Powstańców nr 2  

48-100 Głubczyce 

 

9 

 

23,1 

2 Kietrz Przedsiębiorstwo Komunalne  

„Hydrokan” Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz 

 

7  

 

 

11,3 

3 Branice Samorządowy Zakład Budżetowy  

Gospodarki Komunalnej w Branicach             

ul. Słowackiego nr 3, 48-140 Branice 

 

5 

 

6,3 

4 Baborów Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Krakowska nr 1, 48-120 Baborów 

7 6,1 
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3.2. Zaopatrzenie ludności w wodę 

 

 

3.3.  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności z terenu powiatu głubczyckiego 

pochodzi z ujęć podziemnych. Większość studni usytuowana jest na terenach wykorzystywanych 

rolniczo, część na terenach zamieszkałych wiejskich i miejskich.  

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie prowadzi ewidencji liczby osób korzystających                        

z własnego ujęcia wody oraz nie posiada kompetencji w zakresie kontroli jakości wody                                  

z indywidualnych studni przydomowych. 

Na terenie powiatu głubczyckiego przeważają wodociągi o produkcji wody poniżej 100 

m3/dobę. Największymi wodociągiem jest wodociąg publiczny Głubczyce produkujący ok. 3100m3 

wody na dobę oraz wodociąg publiczny Kietrz  ok. 1300 m3 wody na dobę. 

Podwyżki cen wody oraz wzrost wiedzy społeczeństwa w obszarze codziennego oszczędzania 

wody są przyczyną stałego zmniejszania poboru wody do celów zbiorowego zaopatrzenia.  

W tabeli poniżej wyszczególniono ilość wodociągów w gminach w zależności od wielkości 

produkcji wody. 

 

Tabela nr 2 

Gmina Wodociągi publiczne o produkcji wody Inne podmioty 

produkujące 

wodę  
<100m 3/dobę 100- 1 000 

m3/dobę 

1 000 -10 000 

m3/dobę 

 

 

 

Głubczyce 

1.Debrzyce 

2. Braciszów 

3. Mokre Wieś 

4. Tarnkowa 

5. Krasne Pole 

6. Dobieszów 

7. Mokre Kolonia 

 

 

 

Klisino 

 

 

 

Głubczyce 

1. Wodociąg  

 lokalny OSM 

w Głubczycach 

2. Wodociąg lokalny 

przy SPZOZ 

 w Głubczycach 

 

 

Kietrz 

1. Nowa Cerekwia 

2. Dzierżysław 

3. Wojnowice 

4. PGR Wojnowice     

1. Rozumice 

2. Chróścielów-  

    Nasiedle 

 

 

Kietrz 
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    Osiedle 

Branice 1. Włodzienin 

2. Jędrychowice 

1. Branice 

2. Bliszczyce 

3. Wiechowice 

  

Baborów  1. Szczyty 

2. Raków 

3. Księżo Pole 

4. Sucha Psina 

5. Czerwonków 

    Osiedle 

6. Amandów-  

    Tłustomosty 

    Dziećmarów-  

    Baborów 

       Wodociąg  

    zakładowy  

    Langowo 

 

Wykres nr 1 Odsetek wodociągów na terenie powiatu głubczyckiego w 2019r. wg produkcji wody  

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim 

wymagania. Jakość wody jest kontrolowana we wszystkich wodociągach. Przekroczenie parametrów 

określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń i oszacowania 

ryzyka wystąpienia potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych dla zdrowia konsumentów oraz 

określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody jest sporządzana osobno dla każdego 

wodociągu.  

Ogółem w 2019r. wszyscy mieszkańców powiatu korzystali z wody o odpowiedniej jakości. 

Natomiast w 2018r. ok. 142 mieszkańców powiatu (0,31%) korzystało z wody o nieodpowiedniej 

jakości, w 2017r.- ok. 220 mieszkańców powiatu (0,5%), w 2016r.- ok. 50 mieszkańców powiatu 

(0,1%). Na wykresie nr 2 przedstawiono liczbę mieszkańców korzystających  z nieodpowiedniej 

jakości wody na przestrzeni czterech lat. 

 

 

 

 

 

 

 

70%

23%

7%
wodociągi o produkcji
<100 m³/dobę

wodociągi o produkcji 100-
1000 m³/dobę

wodociągi o produkcji
<1000 m³/dobę
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Wykres nr 2 Liczba mieszkańców korzystających z nieodpowiedniej jakości wody 

 
 

Na koniec 2019r. wodę spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczało 

30 wodociągów czyli 100% systemów zaopatrzenia w wodę. 

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody pitnej w 2019r. pobrano 120 próbek do 

badań fizykochemicznych i 168 do badań mikrobiologicznych. Przeprowadzono 10 kontroli stanu 

sanitarno- technicznego urządzeń wodociągowych oraz 66 kontroli związanych z poborem próbek 

wody do badań. 

W celu poprawy jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach 

prowadził postępowanie administracyjne zakończone wydaniem: 11 decyzji finansowych oraz 1 na 

poprawę stanu sanitarno- technicznego. W związku z obecnością w wodzie bakterii grupy coli 

wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz 3 decyzje o 

warunkowej przydatność wody do spożycia przez ludzi.  

 

3.3.1. Jakość mikrobiologiczna wody  

Na terenie powiatu głubczyckiego ujęcia wody pitnej stanowią studnie głębinowe wiercone i 

kopane. Nie są one szczególnie narażone na zanieczyszczenia, wobec czego nie prowadzi się stałej 

dezynfekcji wody. Procesy dezynfekcji przeprowadzane są okresowo lub w razie pogorszenia się 

jakości wody za pomocą podchlorynu sodu.  

Parametrami mikrobiologicznymi badanymi w wodzie są: bakterie grupy coli, Escherichia 

coli, paciorkowce kałowe oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.  

Woda dostarczana konsumentom musi być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych w 

liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

W 2019 r. zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody wykryto w 9 wodociągach 

wyszczególnionych w poniższej tabeli: 
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Tabela nr 3 

Lp.                      Wodociąg Przekroczone 

parametry 

Czas trwania 

przekroczenia 

Działania podjęte przez PIS 

1 Wodociąg 

publiczny 

Włodzienin 

Bakterie grupy 

coli 

11 dni 

07.01.2019r.-

18.01.2019r. 

9 dni 

26.06.2019r. - 

05.07.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego, wydanie 

decyzji finansowych. 
 

2 Wodociąg 

publiczny 

Dziećmarów- 

Baborów 

Bakterie grupy 

coli 

14 dni 

04.02.2019r.-

18.02.2019r. 

7 dni 

08.07.2019r.- 

15.07.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego, wydanie 

decyzji finansowych. 
 

3 Wodociąg 

publiczny  

Księże Pole 

Bakterie grupy 

coli 

5 dni 

22.05.2019r.-

27.05.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego, 

 wydanie decyzji o warunkowej przydatności  

do spożycia oraz decyzji finansowej. 
 

4 Wodociąg 

publiczny Kietrz 
Bakterie grupy 

coli 

7 dni 

20.05.2019r.- 

27.05.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego, 

 wydanie decyzji o warunkowej przydatności 

 do spożycia oraz decyzji finansowej. 
 

5 Wodociąg 

publiczny 

Wojnowice 

Bakterie grupy 

coli 

10 dni 

03.06.2019r.-

13.06.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego,  

wydanie decyzji warunkowej przydatności  

 do spożycia oraz decyzji finansowej. 

 

6 Wodociąg 

publiczny 

Rozumice 

Bakterie grupy 

coli 

4 dni 

05.08.2019r.- 

09.08.2019r. 

3 dni 

26.08.2019r.-

29.08.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego, 

 wydanie decyzji o braku przydatności do spożycia 

oraz decyzje  finansowej. 
  

7 Wodociąg 

publiczny  

Branice 

Bakterie grupy 

coli 
12 dni 

05.08.2019r.-

17.08.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego, 

 wydanie decyzji finansowej. 
 

8 Wodociąg 

publiczny 

Bliszczyce 

Bakterie grupy 

coli 
9 dni 

07.09.2019r.-

16.09.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego,  

wydanie decyzji finansowej. 
 

9 Wodociąg 

publiczny 

Jędrychowice 

Bakterie grupy 

coli 
14 dni 

18.11.2019r.-

02.12.2019r. 

Wszczęcie postępowania administracyjnego,  

wydanie decyzji finansowej. 
 

 

Działania naprawcze prowadzone przez administratorów wodociągów (dezynfekcja wody 

oraz płukanie sieci) skutkowały poprawą jakości wody potwierdzaną pozytywnym wynikiem badań 

mikrobiologicznych. 

Bakterie grupy coli nie są drobnoustrojami chorobotwórczymi, lecz bakteriami 

występującymi naturalnie w środowisku oraz organizmach ludzi i zwierząt. Ich obecność  

w wodzie nie jest dowodem kałowego zanieczyszczenia wody, lecz jest wskaźnikiem czystości i 

stopnia szczelności systemu dystrybucji wody oraz potencjalnej obecności biofilmu. 

Bakterie grupy coli występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych 

oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Ich obecność w wodzie 

może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń takich jak np. gleba, roślinność, ścieki. W związku z 
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tym monitorowanie bakterii grupy coli nie zawsze dostarcza precyzyjnej informacji na temat jakości 

wody z punktu widzenia ryzyka zdrowotnego. Obecność jakichkolwiek bakterii grupy coli w wodzie 

opuszczającej stację uzdatniania wody wskazuje, że proces uzdatniania nie przebiegał prawidłowo i 

powinien zostać skorygowany. 

 

3.3.2. Jakość fizykochemiczna wody 

Woda z ujęć na terenie powiatu głubczyckiego charakteryzuje się bardzo dobrą jakością 

fizykochemiczną. Zawartość w wodzie metali ciężkich, fluorków, amoniaku, azotynów, pestycydów, 

WWW, THM bezno(a)pirenu jest znikome lub poniżej granicy wykrywalności metod 

laboratoryjnych.   

O walorach smakowych i jakościowych wody decyduje jej skład. Konsument przede 

wszystkim ocenia jakość wody po jej smaku, barwie i zapachu czyli wskaźnikach organoleptycznych 

pozwalających na sklasyfikowanie wody przez konsumenta jako bezpiecznej i zdrowej.  

Woda na terenie powiatu głubczyckiego charakteryzuje się średnią lub dużą twardością. 

Stanowi to uciążliwość w gospodarstwach domowych powodując osadzanie się tzw. kamienia na 

powierzchniach naczyń, w których gotowana jest woda, czajników oraz sprzętu AGD.  

Badania mówią, im twardsza woda tym lepiej dla naszego zdrowia. A twarda woda, to nic 

innego, jak obecne w niej jony Ca i Mg. Im jest ich więcej, tym z większą twardością mamy do 

czynienia. Magnez w wodzie jest 30 krotnie łatwiej przyswajalny w porównaniu z  Mg pochodzącym  

z żywności. Oznacza to, że woda może być wprost idealnym źródłem Mg. Niskie stężenie magnezu 

wiąże się m. in. z chorobami serca. Magnez wspomaga rozkurcz mięśni. Woda miękka jest dobra dla 

urządzeń elektrycznych i tylko dla nich. 

Mangan z uwagi na rozpowszechnienie w środowisku jest często wykrywanym składnikiem 

wód, mogących osiągać wysokie wartości stężeń przede wszystkim w wodach podziemnych, do 

których przenika z utworów geologicznych. W wodach powierzchniowych/aerobowych wysokie 

wartości stężeń manganu sugeruje zanieczyszczenie o charakterze antropogennym, w tym ze źródeł 

przemysłowych. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Higieny Komunalnej /PZH Warszawa/ wyższe 

wartości manganu prowadzą do niepożądanych zmian organoleptycznych wody, która z uwagi na 

wzrost barwy i mętności oraz metaliczny posmak może budzić uzasadnione zastrzeżenia 

konsumentów. Ponadto woda, w której stężenie żelaza i manganu przekracza normy, może być 

powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej przede wszystkim w postaci wytrącenia się 

osadów i w konsekwencji być przyczyną zgłaszania reklamacji przez odbiorców. 

Wyniki monitoringu zawartości substancji promieniotwórczych w wodzie pitnej wykazały 

spełnienie obowiązujących norm w 29 systemach wodociągowych (97%).  

W wodzie rozprowadzanej przez wodociąg publiczny Jędrychowice stwierdzano zmienne stężenie 

radonu. Administrator wodociągu zlecił wykonanie analizy w celu oceny czy obecność radonu w 

wodzie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i wymaga działań naprawczych służących poprawie 

jakości wody do poziomu zgodnego z wymogami dot. ochrony zdrowia ludzi przed 

promieniowaniem. W roku sprawozdawczym w ramach prac badawczych Politechniki Opolskiej i 

Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przeprowadzono badania stężenia radonu w 

budynkach mieszkalnych z wykorzystaniem dezymetrów z węglem aktywnym. Analiza wyników 
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wykazała, iż występowanie radonu w wodzie pitnej rozprowadzanej przez wodociąg Jędrychowice 

nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wpływ emisji radonu z wody dostarczanej mieszkańcom 

uznano jako nieistotny.  

Radon w wodzie jest pochodzenia naturalnego. Pochodzi z ziemi, jest rozpuszczalny                         

w wodzie. Bardzo szybko uwalnia się do powietrza. Mieszanie i przelewanie wody z jednego 

pojemnika do drugiego uwalnia rozpuszczony radon. Woda, która została pozostawiona do odstania, 

będzie charakteryzować się mniejszą aktywnością radonu, a gotowanie całkowicie uwolni go z wody 

do powietrza.  

 

3.4. Charakterystyka urządzeń zaopatrujących ludność w wodę do picia 

Odsetek wodociągów uzdatniających wodę na terenie powiatu wynosi 43%.  

W pozostałych wodociągach stosowana jest okresowa dezynfekcja wody. Stacje uzdatniania wody 

oraz hydrofornie usytuowane są głównie na terenach rolniczych.  

Procesy uzdatniania wody przeprowadzane w poszczególnych wodociągach przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Tabela nr 5 

L.p. Wodociąg Procesy uzdatniania 

1 Wodociąg publiczny Krasne Pole  Odmanganianie, napowietrzanie, korekta odczynu 

2 Wodociąg publiczny Klisino Odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie 

3 Wodociąg publiczny Mokre Wieś Napowietrzanie 

4 Wodociąg publiczny Tarnkowa Usuwanie azotu 

5 Wodociąg publiczny Kietrz Odmanganianie, napowietrzanie 

6 Wodociąg publiczny Rozumice Mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

7 Wodociąg publiczny Chróścielów- Nasiedle Odmanganianie, napowietrzanie 

8 Wodociąg publiczny Raków Odżelazianie 

9 Wodociąg publiczny Sucha Psina Odżelazianie 

10 Wodociąg publiczny Szczyty Korekta odczynu 

11 Wodociąg publiczny Amandów- Tłustomosty Mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

12 Wodociąg publiczny Bliszczyce Odżelazianie 

13 Wodociąg lokalny OSM Głubczyce Mieszanie wody w celu obniżenia stężenia azotanów 

 

Długość sieci wodociągów eksploatowanych z podziałem na gminy oraz wykaz materiałów, 

z których są wykonane przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela nr 6 

Gmina Liczba wodociągów Długość sieci  

wodociągowej w km 

Materiały, z których zbudowana 

jest sieć 

Głubczyce 9 227,4 PCV, PE, żeliwo, stal 

Kietrz 7 90,1 PCV, PE, żeliwo, stal, 

azbestocement 

Branice 5 86,5 PCV, PE, żeliwo, stal,  

Baborów 7 61,5 PCV, PE, żeliwo, stal, 

azbestocement 
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3.5. Badania bakterii Legionella w wodzie ciepłej 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobierają próbki wody ciepłej do badań i oceniają 

wyniki badań na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Biorąc pod uwagę powszechne zasiedlanie instalacji wody ciepłej pałeczkami Legionella, 

realne zagrożenie zakażenia ludzi oraz inhalacyjny charakter zakażeń tymi bakteriami, bardzo istotne 

jest podejmowanie działań w celu ograniczenia ich występowania i namnażania. Działania te 

obejmują zarówno rozwiązania techniczne, kontrolę czynników sprzyjających rozwojowi bakterii jak 

i zwalczanie skażenia poprzez prowadzenie procesów dezynfekcji i czyszczenia. 

W 2019 roku jakość wody ciepłej zbadano w 4 obiektach: 

1. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, 

2. Regionalny Ośrodek  Psychiatrii Sądowej w Branicach, 

3. Hotel DOMINO*** w Głubczycach, 

4. Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu. 

W badanych próbkach nie stwierdzono ponadnormatywnej zawartość bakterii Legionella Sp.  

Na terenie powiatu głubczyckiego nie odnotowano zgłoszeń dot. zachorowań na legionellozę. 

 
 

3.6.  Podsumowanie 

W 2019r. wszystkim mieszkańcom powiatu głubczyckiego dostarczano wodę pitną  zgodną z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Nie stwierdzono trwałych zanieczyszczeń wody. W przypadku krótkotrwałych przekroczeń 

wartości parametrów jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia natychmiastowo 

podejmowano działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody.  

 Blisko 45% zanieczyszczeń wody występujących w 2019r. wystąpiło w grupie wodociągów 

o produkcji poniżej 100m3 na dobę, 45% w grupie wodociągów produkujących od 100 do 1000 m3 

na dobę, 10 % w grupie wodociągów >1000m3 wody na dobę.   

Ilość wodociągów, w których wykryto zanieczyszczenia wody z podziałem na ich produkcje 

przedstawia poniższy wykres: 
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Wykres nr 3  

 
Centralizacja podmiotów produkujących wodę w niewielkich ilościach jest kluczowa z uwagi na 

częsty brak możliwości wprowadzania specyficznych kosztownych technologii a także renowacji i 

wymiany sieci wodociągowych dla podmiotów o małej wydajności. 
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IV. JAKOŚĆ WODY Z KĄPIELISKA I PŁYWALNI 

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i nadzorem nad kąpieliskami oraz pływalniami w 

zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody regulują następujące akty prawne: 

 ustawa Prawo wodne, 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019r., poz. 255), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w 

kąpielisku (Dz. U. 2019, poz. 2206) 

 ustawa z dnia 8 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1482 ze zm.); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016). 

 

 
 

4.1. Nadzór nad jakością wody w kąpielisku  

 

 
Woda w kąpieliskach jest elementem środowiska i jej jakość jest bezpośrednio uzależniona 

od stanu tego środowiska. Woda jest deficytowym zasobem naturalnym i koniecznym jest objęcie jej 

należytą ochroną. Polityka Wspólnoty Europejskiej poprzez swoje akty prawne dąży do ciągłej 

poprawy stanu środowiska, w tym wód. Krajowe przepisy stawiają za cel ochronę środowiska i 

zdrowia publicznego, poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz jej ochronę 

przed dalszym zanieczyszczeniem, co stanowi realizację wspólnotowego zobowiązania do 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wody w kąpieliskach.  

Najważniejszym działaniem w dążeniu do ciągłej poprawy jakości wody w kąpieliskach jest 

prowadzone przez podmioty, zaangażowane w nadzór i organizację kąpielisk, zarządzanie jakością 

wody w kąpieliskach polegające na podejmowaniu wszelkich działań mających na celu lepsze 

rozpoznawanie ryzyka, co w szczególności wpływa na poprawę jakości wody. Zgodnie przepisami 

prawa krajowego środkami zarządzania są następujące działania tj.: 

 określenie i regularna aktualizacja profilu wody w kąpielisku, 
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 określenie harmonogramu kontroli, 

 kontrola wody w kąpielisku, 

 ocena jakości wody w kąpielisku, 

 klasyfikowanie jakości wody w kąpielisku, 

 określenie oraz ocena przyczyn zanieczyszczenia, które mogłyby mieć wpływ na wodę                        

w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie kąpiących się, 

 informowanie społeczeństwa, w tym aktywne rozpowszechnianie i niezwłoczne 

udostępnianie informacji o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli przez 

oznakowanie kąpieliska, 

 podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narażeniu kąpiących się na kontakt  z 

zanieczyszczeniami, 

 podejmowanie działań w celu obniżenia ryzyka zanieczyszczenia. 

         

W ramach nadzoru nad jakością wody w kąpielisku, zarówno organizator kąpieliska jak 

i organy Inspekcji Sanitarnej w trakcie sezonu kąpielowego zwracały szczególną uwagę na zakwity 

sinic. Kontrola występowania sinic odbywa się na podstawie wizualnego nadzorowania wody, jej 

koloru, występowania zawiesiny, mętności wody. Monitorowanie nadmiernego zakwitu sinic 

pozwala na szybką reakcję w chwili powstania generowanego przez nie zagrożenia neurologicznego 

i hepatoksycznego. Przy dużym nasłonecznieniu, stojącej wodzie i wysokiej temperaturze w wodach 

zbiorników wodnych dochodzi do tworzących się w zatokach kożuchów wydzielających 

nieprzyjemny zapach i masowego rozwoju sinic. Kąpiel w wodzie, w której występują sinice może 

być przyczyną podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego i/lub zaburzeń 

neurologicznych.  

 

 Nadzorem sanitarnym PPIS w Głubczycach objęte jest Kąpielisko położone na terenie 

Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego w Pietrowicach. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 

Głubczycach sezon kąpielowy został wyznaczony na okres od 23 czerwca do 31 września 2019 r. 

Laboratoryjne badania wody wykazały przydatność wody do kąpieli podczas całego sezonu. 

Wizualne nadzorowanie wody nie wykazało obecności zakwitu sinic.  

Opierając się na wytycznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w 

sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, 

jakość wody z kąpieliska w Pietrowicach w sezonie letnim 2019 została oceniona jako dobra. 

Klasyfikacja jakości wody oparta na wynikach monitoringu prowadzonego w 2016- 2019 również 

wykazała dobrą jakość wody.   

Oceny jakości wody w kąpielisku wydawane w trakcie sezonu kąpielowego przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach na bieżąco przekazywano 

Gminie Głubczyce i organizatorowi kąpieliska. Umieszczano je również na stronie internetowej 

PSSE w Głubczycach i przekazywano za pośrednictwem lokalnych mediów do publicznej 

wiadomości. Informacje o jakości wody systematycznie aktualizowano w ogólnokrajowym Systemie 

Monitoringu Jakości Wody  w Kąpieliskach- Serwisie Kąpieliskowym na stronie http://sk.gis.gov.pl 

prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny.  

 

http://sk.gis.gov.pl/
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4.2. Nadzór nad jakością wody oraz stan sanitarny pływalni 

 

 
Kontrola jakości wody basenowej jest szczególnie ważnym elementem nadzoru sanitarnego 

na pływalniach. Właściciele lub zarządcy obiektów zostali zobligowani do wykonywania badań wody 

na własny koszt.  

Ocena jakości wody na pływalni dokonywana jest przez zarządzającego pływalnią obejmuje 

wykonywanie badań jakości wody zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym 

inspektorem sanitarnym, prowadzenie bieżącej obserwacji wody, odnotowywaniu i informowaniu 

właściwego państwowego inspektora sanitarnego o przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów 

kałowych i/lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni oraz na stałym nadzorze pracy 

urządzeń wraz z rejestrowaniem wyników pomiaru.  

Prowadzenie kompleksowej kontroli, przede wszystkim jakości wody na pływalniach przez 

zarządzających pływalniami, którzy są odpowiedzialni za jakość usług świadczonych  

w obiektach, wpływa bezpośrednio na zapewnianie szerokiej ochrony użytkowników przez co 

wzrasta zaufanie kąpiących do podmiotów zarządzających pływalniami oraz niezależnych organów 

nadzorczych, czuwających nad ich bezpieczeństwem. 
 

W ewidencji PSSE w Głubczycach znajdują się 2 baseny odkryte i 2 pływalnie kryte. 

Wszystkie obiekty zostały skontrolowane.  

Czynnikiem o najwyższym znaczeniu dla zdrowia spośród wszystkich związanych  

z wodą na pływalni są wskaźniki mikrobiologiczne. Występowanie patogenów w wodzie basenowej 

tj. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa w istotny sposób może zwiększać ryzyko zakażenia 

użytkowników pływalni. Niebezpieczeństwo to wynika z czasu ekspozycji na zagrożenie 

mikrobiologiczne zanim zostanie wykryte, dlatego tak istotna jest kontrola jakości wody basenowej 

oraz właściwe prowadzenie procesów uzdatniania i dezynfekcji wody.  

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wnoszone są do wody przez użytkowników basenów. 
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Osoby korzystające z kąpieli wnoszą do wody przede wszystkim drobnoustroje bytujące w 

przewodzie pokarmowym, w górnych drogach oddechowych, błonach śluzowych i na skórze. Oprócz 

drobnoustrojów wchodzących w skład normalnej mikroflory, stanowiących stałą lub przejściową 

mikroflorę ciała mogą to być również organizmy chorobotwórcze, będące przyczyną infekcji. 

Badania wykonywane na pływalniach odbywają się również w zakresie parametrów 

fizykochemicznych, istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się. 

Pozwalają one na stwierdzenie czy technologiczne procesy uzdatniania i dezynfekcji wody 

prowadzone są na właściwym poziomie i czy są skuteczne. Zagrożenia wynikające z przekroczenia 

któregoś z parametrów fizykochemicznych, obserwuje się dopiero po dłuższym czasie ekspozycji na 

dany czynnik. 

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przez administratorów pływalni  

i PPIS w Głubczycach pobrano 193 próbki do badań mikrobiologicznych i 200 próbek do badań 

fizykochemicznych ze wszystkich nadzorowanych pływalni.   

 W próbkach wody pobieranych z Krytych Pływalni stwierdzano krótkotrwałe 

zanieczyszczenia wody. Na Krytej Pływalni w Głubczycach stwierdzono wysoką ogólną liczbę 

mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48h inkubacji oraz obecność bakterii Legionella Sp.  

W wodzie pobieranej z Krytej Pływalni w Kietrzu wykryto bakterie pseudomonas aeruginosa w 

wodzie basenowej oraz wzrost ogólnej liczba mikroorganizmów w 36ºC po 48h w wodzie z systemu 

cyrkulacji. Administratorzy obiektów prowadzili działania naprawcze skutkujące poprawą jakości 

wody: czyszczono instalacje wodne, zwiększano stężenia środka dezynfekcyjnego, wyłączano niecki 

z użytkowania. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań dopuszczano niecki do użytkowania. 

         Jakość wody basenowej pod względem mikrobiologicznym z dwóch basenów odkrytych 

odpowiadała wymaganiom sanitarnym. 

 Dokonywane przez zarządzającego pływalniami pomiary chloru związanego, chloru wolnego, 

potencjału redox, odczynu ph, chloroformu nieregularnie wykazywały odchylenia od 

obowiązujących norm. Przekroczenia te nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

wskazywały jednak na potrzebę wyregulowania procesów uzdatniania wody, co zalecono 

administratorom pływalni. 
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V. Zapobiegawczy nadzór sanitarny 

Do zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należało w szczególności: 

 opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, w tym 

uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko, sporządzanych dla potrzeb planów zagospodarowania 

przestrzennego lub możliwości odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 opiniowanie dokumentacji projektowych dot. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części. 

 wydawanie opinii sanitarnych na etapie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na 

środowisko, w tym wydawanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzania postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wraz z określeniem zakresu 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz wydawanie opinii przed decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 przeprowadzenie kontroli budowanych obiektów pod względem zgodności ich wykonania z 

wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi. 

 uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych poprzez stwierdzenie 

zgodności ich wykonania pod względem wymagań higienicznych               i zdrowotnych z 

zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 

Działalność Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego miała na celu zapewnienie właściwego 

stanu sanitarno-zdrowotnego w nowo realizowanych oraz przebudowanych obiektach, poprzez 

egzekwowanie rozwiązań technicznych gwarantujących zachowanie w nich odpowiednich 

warunków higienicznych i zdrowotnych, a także poprzez zapobieganie pogorszeniu standardów 

jakości środowiska w zakresie warunków zdrowotnych dla osób zamieszkujących oraz 

przebywających w sąsiedztwie obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, w ramach dokonywanych uzgodnień, zwracano 

szczególną uwagę na zagadnienia związane z: 

 odpowiednim przeznaczeniem terenów, w ramach planów zagospodarowania przestrzennego 

gmin, pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, uwzględniając 

prognozowane zanieczyszczenia powietrza, hałas, warunki zaopatrzenia ludności w wodę, 

usuwania i unieszkodliwiania nieczystości płynnych              i stałych. 

 zastosowaniem rozwiązań w dokumentacji projektowej ograniczających uciążliwość 

planowanych obiektów dla środowiska, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi, z 

zachowaniem właściwych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz warunków higieny użytkowania pomieszczeń (oświetlenie, wentylacja, 

ogrzewanie, sposób wykończenia itp.), egzekwując na każdym etapie procesu inwestycyjnego 

rozwiązania spełniające wymagania higieniczne i zdrowotne. 
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W 2019 r. zajęto 39 ( w 2018 r. - 28) stanowisk w tym: 

 9 ( w 2018r. – 10) w sprawie uczestniczenia w dopuszczaniu do użytkowania obiektów 

budowlanych, w tym 5 stanowisk w formie oświadczenia ( w 2018r.- 6) o braku sprzeciwu w 

sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz 4 ( w 2018r. 

– 4) stanowiska w przypadku, gdy po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego zakończenia robót 

nie zgłoszono sprzeciwu lub uwag stosując art. 56 ustawy Prawo Budowlane (niezajęcie 

stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia – w szczególności w 

przypadku obiektów niepodlegających późniejszemu nadzorowi bieżącemu PIS). 

 4 opinie (w 2018r. – 4), dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięć, w tym: 

 1 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko sporządzonych dla projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 3 opinie dotyczące projektów dokumentów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub ich zmiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 22 opinie ( w 2018r. – 7) dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym: 

 19 opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  

 3 opinie przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 4 opinie ( w 2018r. – 7) do dokumentacji projektowych. 

 

Wydano 6 ( w 2018r – 13) decyzji finansowych ( opłat) za czynności wykonane w ramach 

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 

Do inwestycji opiniowanych, czy uzgadnianych w 2019 r. pod względem sanitarno-

zdrowotnym lub oddawanych do użytkowania na terenie naszego powiatu przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej należały m.in.: 

 obiekty handlowe, 

 obiekty przemysłowe, 

 budowle rolnicze,  

 sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej, deszczowej,  

 obiekty ochrony zdrowia (przychodnie, pomieszczenia indywidualnej praktyki 

lekarskiej), 

 obiekty usługowe, 

 obiekty gastronomiczne, 

 

  W opiniowanych projektach budowlanych, w tym dokumentacjach planowanej zmiany 

sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, nie stwierdzono znacznych naruszeń 

wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

W 2019r. uczestniczono w dopuszczeniu do użytkowania m.in. obiektów usługowych,               

magazynowych, oczyszczalni ścieków, szatni piłkarskiej. Ilość zajętych stanowisk uzależniona jest 

od liczby uzyskanych przez inwestorów decyzji – pozwoleń na budowę, delegujących organy 

państwowej inspekcji sanitarnej do uczestnictwa w postępowaniach związanych z koniecznością 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Inwestycje realizowane były zgodnie z zatwierdzoną 
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dokumentacją projektową. 

W ramach wykonywanych działań nie stwierdzono występowania zagrożeń stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu głubczyckiego. 

 

Wykres. Liczba zajętych stanowisk w 2019r. była większa w porównaniu z 2018r. 

 
 

Podsumowanie 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny sprawowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego realizuje ustawowe obowiązki i zadania w zakresie ochrony zdrowia publicznego,  w 

szczególności poprzez: 

 opiniowanie lub uzgadnianie pod względem higienicznym i zdrowotnym projektów 

planów zagospodarowania i innych dokumentów strategicznych      m. in. w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

 opiniowanie przedsięwzięć w ramach oceny oddziaływania na środowisko, 

 uzgadnianie dokumentacji projektowych inwestycji,  

 zajmowanie stanowisk w sprawie obiektów budowlanych przekazywanych do 

użytkowania. 

 

Stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zapobiegawczego 

nadzoru sanitarnego zajmowane są na wniosek zainteresowanych podmiotów lub w związku z 

wystąpieniami organów prowadzących postępowanie administracyjne. Liczba stanowisk zależy w 

dużej mierze od liczby przedsięwzięć planowanych i realizowanych w powiecie.  

 

Ocena projektowanych rozwiązań skupia się w szczególności na ocenie ryzyka narażenia 

ludności na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia 

człowieka w miejscu jego zamieszkania i przebywania.  
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VI. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej  
 

6.1. Wprowadzenie 

W 2019r. w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego skontrolowano ogółem 90 

obiektów użyteczności publicznej, w tym:  

 pływalnie,   

 zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej,  

 hotele oraz inne obiekty świadczące usługi hotelarskie,  

 obiekty sportowe, 

 obiekty rekreacyjne, 

 pozostałe obiekty użyteczności publicznej (m.in. ustęp publiczny, cmentarze, domy 

przedpogrzebowe, placówki zapewniającą całodobową opiekę lub jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej, noclegownia dla bezdomnych, zakład karny). 

Zakres kontroli obiektów obejmował m.in. stan sanitarno- techniczny pomieszczeń i 

wyposażenia, gospodarkę odpadami, zaopatrzenie w wodę do spożycia, prawidłowość 

odprowadzanie ścieków, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiektach.   

Stan sanitarny- techniczny ww. obiektów uległ pogorszeniu w porównaniu do roku 

poprzedniego. Szczególnie zauważalne jest to w grupie obiektów fryzjerskich i kosmetycznych. 

Postępowanie administracyjne prowadzono w stosunku do 6 obiektów (w 2018r. były to 4 obiekty). 

Nałożono 2 mandaty karne.  
 

Wykres nr 1 Liczba obiektów użyteczności publicznej skontrolowanych w 2019r. 
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6.2. Stan sanitarny wybranych obiektów 

6.2.1. Obiekty świadczące usługi hotelarskie  

Pod nadzorem znajdowało się 19 placówek, wśród nich:  

 1 hotel,  

 4 gospodarstwa agroturystyczne, 

 14 innych obiektów świadczących usługi noclegowe. 

Bazę noclegową na terenie powiatu stanowią w większości placówki z niewielką ilością 

pokoi, bez kategoryzacji. Liczba obiektów świadczących usługi noclegowe z roku na rok wzrasta.  

Skontrolowane placówki utrzymane były w dobrym stanie sanitarno- technicznym.  

Wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną i wentylacyjną. Nie stwierdzono uchybień w 

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz postępowania z bielizną pościelową. Wyposażenie 

zgodne z obowiązującymi wymaganiami. Pomieszczenia utrzymane w dobrym stanie porządkowym.  

 

6.2.2. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej  

To największa grupa obiektów objęta nadzorem sanitarnym. W ewidencji Powiatowej Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej w Głubczycach na koniec 2019r. znajdowało się 68 placówek, w tym:  

 28 zakładów fryzjerskich,  

 29 zakłady kosmetyczne,  

 3 zakłady odnowy biologicznej,  

 8 zakładów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich  

i kosmetycznych.  

W okresie sprawozdawczym stwierdzono znaczący wzrost liczby obiektów, w których 

świadczone są usługi fryzjerskie i kosmetyczne.  

Łącznie skontrolowano 27 zakładów stwierdzając prawidłowy stan sanitarno- techniczny 

obiektów i wyposażenia. Nieprawidłowy stan sanitarny stwierdzono w 5 obiektach. Wydano 18 

zaleceń pokontrolnych, które dotyczyły głównie: opracowania procedury postępowania  

w przypadku naruszenia ciągłości tkanki, opracowania i wdrożenia  procedury postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi, doprowadzenia do odpowiedniego stanu sanitarnego powłoki malarskie 

ścian, zapewnienia środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania, zapewnić prawidłowy 

ciąg sterylizacyjny w miejscu sterylizacji narzędzi, zapewnienia dopływu świeżego powietrza, 

uaktualnienia oznakowania o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych 

oraz oznakowania produktów kosmetycznych w informacje o dacie otwarcia. 

 

6.2.3. Rekreacja wodna  

Na terenie powiatu głubczyckiego działa 5 ośrodków przeznaczonych do rekreacji wodnej:  

 Kąpielisko położone na terenie Ośrodka Rekreacyjno -Wypoczynkowego w Pietrowicach,  

 Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach,  

 Kryta Pływalnia „HYDROSFERA” w Kietrzu, 

 Basen sezonowy  w Głubczycach  

 Basen sezonowy „FALA” w Branicach. 
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W 2019r. wszystkie obiekty ujęte w ewidencji zostały skontrolowane.  
 

 Infrastrukturę kąpieliska w Pietrowicach stanowią 2 pomosty, trampolina, zjeżdżalnia, 2 

ślizgawki dla dzieci, ogólnodostępne sanitariaty wyposażone w oczka ustępowe i natryski oraz 

drewniane przebieralnie usytuowane przy plaży. Na terenie kąpieliska znajduje się plac zabaw, boisko 

do gry w siatkówkę, miejsce przeznaczone do organizacji ogniska. Plaża trawiasta z wydzieloną 

częścią piaszczystą dla dzieci.  

Utrzymaniem porządku i czystości zajmuje się personel Ośrodka Rekreacyjnego.  

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu odpowiedniego bieżącego 

stanu porządkowego pomieszczeń i otoczenia.  

Obiekty basenowe są zasilane wodą z wodociągów sieciowych. We wszystkich nieckach 

basenowych, za wyjątkiem brodzików w obiektach sezonowych, woda krąży w obiegu zamkniętym, 

zapewniona jest ciągła dezynfekcja wody. W brodzikach woda systematycznie wymieniana jest na  

świeżą.  

Baseny sezonowe odkryte w Głubczycach i Branicach to obiekty kilkudziesięcioletnie. Prace 

wykonywane przed każdym sezonem ograniczają się do tych niezbędnych m.in. malowania 

pomieszczeń sanitarnych, uzupełnianie ubytków w nieckach basenowych.  

 

6.2.4. Inne obiekty użyteczności publicznej  

(Domy pomocy społecznej, obiekty sportowe, obiekty rekreacyjne, przystanki, domy 

kultury, stacje paliw  itp.) 

Na terenie powiatu głubczyckiego w roku 2019 pod nadzorem PSSE w Głubczycach 

znajdowało się 118 innych obiektów  użyteczności publicznej. 

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego skontrolowano 26 obiekty użyteczności tj. 22% obiektów 

ujętych w ewidencji. Zły stan sanitarno- techniczny stwierdzono w 1 obiekcie tj. 4% z ogółu 

skontrolowanych obiektów. 

Inne obiekty użyteczności publicznej stanowią różnorodną grupę, co powoduje zróżnicowanie 

wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać obiekty należące do poszczególnych kategorii.  

W oparcie o prowadzony nadzór sanitarny nad obiektami sportu i kultury stwierdzono, poprawę stanu 

sanitarno-techniczny w grupie  obiektów sportowo- rekreacyjnych. Systematycznie wykonywane są 

remonty podnoszące standardy sanitarne wyposażenia obiektów. 

Tereny obiektów rekreacyjnych (parki, place zabaw) utrzymane czysto. Przed rozpoczęciem 

sezonu letniego zarządcy dokonywali wymiany piasku w piaskownicach. W ramach prowadzonego 

nadzoru wydano zalecenia pokontrolnych dot. poprawy stanu sanitarno-technicznego elementów 

wyposażenia tych obiektów, uprzątnięcia terenu z zalegających liści, umieszczenia informacji 

graficznej i słownej o zakazie palenia tytoniu, zaopatrzenia obiektu w kosze na odpady komunalne. 

Zalecenia na bieżąco usuwano. 
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VII. Ocena stanu sanitarnego podmiotów wykonujących               

działalność leczniczą  

Podczas kontroli sanitarnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą szczególną 

uwagę zwracano na stan sanitarno- techniczny placówek oraz utrzymanie bieżącej czystości i 

porządku. 

 Zakres nadzoru nad obiektami obejmował również:  

 przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki, 

 ocenę procedur sterylizacyjnych z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań, 

 zaopatrzenie w materiały sterylne, w tym prawidłowość przygotowania do sterylizacji, 

skuteczność procesów sterylizacyjnych oraz właściwego postępowania ze sprzętem 

medycznym po sterylizacji, 

 ocenę procedur dezynfekcyjnych z uwzględnieniem prawidłowości doboru środków 

dezynfekcyjnych, przygotowania roztworów i sposobu przechowywania preparatów 

stężonych, 

 opracowanie i stosowania procedur higienicznych, 

 postępowanie z bielizna zakładową, 

 postępowanie z odpadami pochodzenia medycznego, 

 zwracano uwagę na zaopatrzenie w środki ochrony osobistej oraz ich stosowanie na 

stanowisku odpowiednio do zagrożenia. 
 

Pod nadzorem sanitarnym znajdowało się 38 podmiotów leczniczych oraz 43 praktyki 

zawodowe lekarzy i pielęgniarek, w szczególności: 

 2 szpitale,  

 20 przychodni, ośrodków zdrowia, poradni, ambulatoriów,  

 2 medyczne laboratoria diagnostyczne,  

 4 zakłady rehabilitacji leczniczej,  

 10 innych zakładów opieki zdrowotnej, 

 40 praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, 

 3 praktyki pielęgniarek  i położnych.   
 

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę obiektów wykonujących działalność leczniczą 

na terenie powiatu w 2019 roku. 
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Wykres nr 1 Liczba obiektów wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu głubczyckiego  w 2019 roku 

 
 

Ogółem skontrolowano 24 podmioty lecznicze, co stanowi 63% obiektów będących 

 w ewidencji Stacji oraz 12 praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek (28%).  

 

W dwóch placówkach szpitalnych stwierdzono nieprawidłowości. W związku  

z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne.  

 

Samodzielny Wojewódzki Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach 

 

W roku 2019r. przeprowadzono 3 kontrole stanu sanitarno- technicznego obiektu, które nie 

wykazały uchybień w utrzymaniu bieżącego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń  

i wyposażenia. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi, medycznymi oraz brudną bielizną 

nie budził zastrzeżeń. 

Część pomieszczeń szpitala wymaga w dalszym ciągu dostosowania do wymagań 

określonych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych 

wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. W związku z powyższym prowadzone jest postępowanie administracyjne. 

 

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach 

 

W obiekcie stwierdzono nieodpowiedni stan sanitarny powłok malarskich sufitu oraz 

nieodpowiedni stan sanitarno- techniczny wyposażenia obiektu. W toku prowadzonego postępowania 

nieprawidłowości zostały usunięte. 

Obiekt utrzymany w odpowiednim stanie higienicznym. Nie stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, medycznymi oraz brudną bielizną.   

 

Inne podmioty lecznicze (poradnie, przychodnie, ośrodki zdrowia, indywidualne praktyki lekarskie 

itp. 

Stan sanitarny obiektów ochrony zdrowia typu przychodnie, poradnie, ośrodki zdrowia, prywatne 
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praktyki lekarskie i pielęgniarskie w roku 2019 uległ pogorszeniu.  

           W 4 obiektach, z tej grupy, stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: sposobu oznakowania 

pojemników i worków z odpadami medycznymi, obecności sprzętu jednorazowego użycia i pakietów 

z narzędziami wielokrotnego użycia po upływie terminu ważności, nieprawidłowego sposobu 

postępowania z narzędziami wielokrotnego użycia po wykonanych zabiegach, braku odpowiedniego 

środka dezynfekcyjnego, stosowanie środków dezynfekcyjnych po upływie terminu ważności, 

nieodpowiedniego wyposażenie stanowiska z urządzeniem chłodniczym na odpady medyczne; 

nieodpowiedniego stanu sanitarno- technicznego ścian, podłóg  i wyposażenia obiektu.   
 

Kontrole indywidualnych, specjalistycznych, grupowych praktyk lekarskich i lekarzy 

dentystów wykazały odpowiedni stan sanitarny obiektów. Wyposażenie gabinetów zgodne z 

obowiązującymi wymaganiami. Stan higieniczno- porządkowy pomieszczeń i wyposażenia dobry.  

 

Podsumowując stan sanitarny podmiotów prowadzących działalność leczniczą należy 

stwierdzić, iż uległ on  poprawie w porównaniu do roku poprzedniego. Stwierdzone 

nieprawidłowości dotyczyły tylko obiektów szpitalnych. Drobne uchybienia dot. poprawy stanu 

sanitarno- technicznego pomieszczeń i wyposażenia były usuwane na bieżąco. 

  Dostosowanie obiektów do wymagań określonych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wymaga zapewnienia dłuższego okresu 

czasu.  
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VIII. Zagrożenia występujące w środowisku pracy 

 

8.1. Wprowadzenie 

Nadzór sanitarny nad warunkami pracy ma na celu wzmocnienie ochrony zdrowia 

pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników 

występujących w miejscu pracy, w tym przede wszystkim zapobieganie powstawaniu chorób 

zawodowych.  

W 2019 r. prowadzono działania kontrolne pod kątem stosowania przez pracodawców 

przepisów prawnych obejmujących prawo pracy, ocenę narażenia pracowników na czynniki 

szkodliwe występujące w środowisku pracy, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładach pracy.   Kontrolowano również warunki pracy z dystrybucją oraz wykorzystaniem 

substancji chemicznych i ich mieszanin, zwłaszcza substancji i mieszanin niebezpiecznych. 

W rejestrze obiektów (stan na dzień 31.12.2019 r.) znajdowały się 143 zakłady pracy (przyjęto 

do ewidencji 4 nowe podmioty), w których ogółem zatrudnionych było 4783 pracowników (mniej o 

74 osoby w porównaniu z rokiem poprzednim).  

 

Liczba 

zatrudnionych 

osób 

Liczba 

zakładów 

w rejestrze 

Ogółem 

zatrudnionych 

pracowników 

Liczba 

skontrolowanych 

zakładów 

w 2019 r. 

Liczba zatrudnionych  

w skontrolowanych 

zakładach pracy  

w 2019 r. 

do 9 74 296 27 111 

od 10 do 49 50 968 31 598 

50 do 249 14 1831 12 1206 

250 i więcej  5 1688 4 1416 

 

Na terenie powiatu głubczyckiego większość stanowią zakłady, zatrudniające do 9 

pracowników. Do podmiotów zatrudniających 250 i więcej  pracowników należą takie firmy jak: 

„GALMET Sp. z o. o.” sp. k. z Głubczyc,  ZUG „ELEKTROMET” w Gołuszowicach, Kombinat 

Rolny Kietrz, Top Farms „Głubczyce”  Sp. z o. o.  

 

8.2. Nadzór bieżący nad zakładami pracy 

Kryteria wyboru zakładów do kontroli stanowią przede wszystkim: narażenie pracowników 
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na czynniki szkodliwe dla zdrowia (fizyczne, pyły, chemiczne, 

rakotwórcze, biologiczne), zakłady nowopowstałe oraz wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

W 2019 roku skontrolowano 74 zakłady pracy,  

w których zatrudnionych było 3331 pracowników. Stanowi to 

prawie 70% ogółu zatrudnionych pracowników w zakładach 

będących pod nadzorem PSSE w Głubczycach. 

Przeprowadzono 87 kontroli sanitarnych, wydano 9 decyzji administracyjnych (w tym  7 

nakazowych, 1 przedłużająca i 1 wygaszająca) oraz 8 decyzji finansowych. Nałożono trzy mandaty 

karne na kwotę 300 zł. 

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: substancji chemicznych i ich mieszanin (7 

nakazów). Stwierdzano także nieprawidłowości w zakresie czynników rakotwórczych  

(3 nakazy), produktów biobójczych (3 nakazy). 

W trakcie kontroli zwracano uwagę na: 

 badania profilaktyczne pracowników, 

 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m. in. na  ochrony 

indywidualne przy pracach, gdzie wykorzystywane są substancje i mieszaniny chemiczne, w 

narażeniu na czynniki fizyczne i pyły, 

 badania i pomiary czynników szkodliwych, przekroczenia ustalonych normatywów 

higienicznych czynników szkodliwych oraz związanych z tym zagrożeń zdrowia 

zatrudnionych osób, 

 występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy (procesy 

technologiczne oraz stosowane substancje chemiczne i ich mieszanin), 

 oznakowanie produktów chemicznych, (czy posiadają prawidłową kartę charakterystyki i 

etykietę oraz czy są stosowane zgodnie z przeznaczeniem), 

 prawidłowość oznakowania produktów biobójczych oraz produktów poddanych działaniu 

produktów biobójczych 

 następstwa palenia tytoniu, 

 przestrzeganie przez pracodawców obowiązków przy pracach związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest. 

W porównaniu do roku poprzedniego, stwierdzono wyraźną poprawę warunków pracy  

w zakresie narażenia na czynniki szkodliwe w przekroczeniach w środowisku pracy. Przekroczenia 

stwierdzono w jednym zakładzie pracy (w roku poprzednim 6 zakładów pracy). Wpływ na poprawę 

warunków pracy miało wprowadzenie w kontrolowanych podmiotach „programów zmierzających 

do poprawy warunków pracy”. Dzięki podjętym działaniom poprawiono warunki pracy 72 

pracownikom. Pozostało 7 osób narażonych na przekroczenie NDN hałasu (brak możliwości 

poprawy warunków pracy wynika z technologii pracy, która w założeniu związana jest z 

przekroczeniami). 

Zakład, w którym stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie hałasu to 

Mleczarnia TUREK Sp. z o.o. Zakład w Głubczycach – 7 pracowników. 

W zakładzie, w których stwierdzono przekroczenia kontrole przeprowadzane są w każdym roku. 

Pracodawcy nadal podejmują działania zmierzające do poprawy warunków pracy, wykorzystując 
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możliwości techniczne, np. zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych, wymianę poszczególnych 

maszyn (etap długoterminowy). Niektóre procesy technologiczne, jak również stosowane maszyny i 

urządzenia, nie pozwalają na dostosowanie poziomu hałasu do normatywów higienicznych.  

W takich przypadkach, pracodawcy opracowują programy działań organizacyjno – technicznych, 

zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na hałas i drgania mechaniczne, a 

prowadzone kontrole weryfikują wykonanie ww. planów. Pracownicy są zobowiązani do stosowania 

indywidualnych ochron słuchu, których rodzaj i parametry dobrane są po przeprowadzeniu przez 

uprawnione laboratoria, analizy widmowej hałasu w środowisku pracy. Wprowadzenie stosownych 

programów skutkowało w roku 2019 wyraźną poprawą warunków pracy.  

Narażenie pracowników na czynniki szkodliwe w środowisku pracy jest zmienne i zależne od 

stosowanych maszyn i urządzeń, procesów technologicznych, a także od wykorzystywanych do 

produkcji surowców. 

W 2019 roku  wydano 8 decyzji dotyczących poprawy warunków pracy. Obejmują one nakazy w 

zakresie chemii (w tym braku spisów lub aktualnych kart charakterystyki substancji/mieszanin 

chemicznych, rozbieżności pomiędzy kartami a etykietami), a także w zakresie nieprawidłowości 

związanych z obecnością szkodliwych czynników biologicznych oraz czynników rakotwórczych. 

 

W powiecie głubczyckim najwięcej pracowników narażonych jest na hałas, który przede 

wszystkim emitowany jest przez maszyny i urządzenia ślusarsko – spawalnicze, piły formatowe oraz 

piły do obróbki metali. 

Najczęściej występującymi pyłami w środowisku pracy są pyły pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, pyły przemysłowe, a także pyły drewna, w tym pyły drewna twardego (buku).  

 

 
Wykres. Przekroczenia Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS) i Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń (NDN)  

              w latach 2013-2019 
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Analiza wykresu wskazuje, że liczba narażonych na ponadnormatywne stężenia  

i natężenia jest niższa niż w latach poprzednich, a wahania wynikają z częstotliwości wykonywania 

przez podmioty pomiarów środowiska pracy.  

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzono 

wizytacje w gospodarstwach rolników indywidualnych w okresie żniw.  Podczas wizytacji  zwracano 

uwagę na występowanie podczas prac polowych wielu zagrożeń związanych m. in. z obsługą maszyn, 

transportem plonów, pracą na wysokości oraz wykonywaniem oprysków chemicznych. Zwracano 

także uwagę na stosowanie ochron osobistych podczas wykonywanych prac (występuje narażenie na 

zapylenie, hałas i związki chemiczne). Informowano rolników o konieczności posiadania osłon na 

wszelkich wirujących częściach maszyn rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz nieangażowanie ich do prac zabronionych w 

gospodarstwie. 

W ramach realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terenie Polski” przyjętego przez Radę Ministrów w 2002 r. przekazywano rolnikom 

informacje na temat szkodliwych pyłów azbestu, pochodzących przede wszystkim z pokryć 

dachowych, które są nieprawidłowo demontowane, a następnie wykorzystywane do uszczelniania np. 

płotów, wiat, itp. 

 

 

8.2.1. Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi 

W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Głubczycach znajduje się 6 zakładów,                      

w których istnieje narażenie na substancje, preparaty, czynniki lub 

procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym. Ogółem w tych zakładach narażonych jest 24 

pracowników, w tym 4 kobiety i 22 mężczyzn.  

W 2019 r. skontrolowano 3 zakłady pracy, w których występuje narażenie na czynniki 

rakotwórcze, w tym 1 zakład prowadzący demontaż materiałów zawierających azbest. W roku 2019 

nie prowadzono kontroli bezpośrednio w miejscach prowadzonych rozbiórek materiałów 

zawierających azbest. Powodem jest fakt, że prace te prowadzone były przez firmy spoza terenu 

powiatu głubczyckiego. 

Narażenie uwzględnia następujące czynniki: 

 promieniowanie jonizujące – (GZLO w Kietrzu - narażonych  2 mężczyzn) 

 pyły drewna twardego – (Quentessens Poska sp. z o. o. w Kietrzu – ogółem narażonych 20 

pracowników, w tym 4 kobiety) 

 pyły zawierające azbest – (Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych i Złomu, Jerzy Bałuszyński– 

narażonych 2 mężczyzn). 
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8.2.2. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami 

Przeprowadzono 29 kontroli w zakresie substancji 

chemicznych i ich mieszanin, w tym: 

 5 kontroli u dystrybutorów, 

 24 kontrole u stosujących.  

Skontrolowano 117 produktów, w tym:  

 25 produktów u dystrybutorów 

 92 produktów u stosujących. 

Nieprawidłowości stwierdzono zarówno u stosujących substancje chemiczne i ich 

mieszaniny, jak i wprowadzających do obrotu substancje i mieszaniny.  

W przypadku zakwestionowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, sprawy 

przekazano do właściwych terenowo inspektorów sanitarnych. 

W zakresie produktów biobójczych przeprowadzono 6 kontroli u dystrybutorów oraz 15 

kontroli u stosujących produkty biobójcze. Ogółem skontrolowano 58 produktów. Analiza etykiet 

ww. produktów wykazała błędy w 6 przypadkach. Sprawy zostały skierowane do właściwych 

terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. 

 

8.2.3. Nadzór nad czynnikami biologicznymi 

 

W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 

Głubczycach znajduje się 71 zakładów (o 3 więcej niż w roku 2018), w których 

występuje narażenie pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne. 

Ogółem w tych zakładach narażonych jest 1761 pracowników, w tym 1738 w 

grupie 2 narażenia (organizmów nie powodujących groźnych chorób, lub 

chorób łatwych do wyleczenia) i 264 w grupie 3 narażenia (organizmy mogące 

wywołać niebezpieczne choroby – np. HCV, HBV, HIV).  

W 2019 r. skontrolowano 8 zakładów pracy, w których m. in. występuje narażenie  

w powyższym zakresie (dotyczy pracy, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub 

produktami pochodzenia zwierzęcego, w zakładach produkujących żywność, w rolnictwie oraz 

jednostkach ochrony zdrowia). 

W skontrolowanych zakładach pracy narażonych na czynniki biologiczne jest ogółem 436 

pracowników, w tym 436 w grupie 2 narażenia i 208 w grupie 3 narażenia. 

 

8.3. Choroby zawodowe 

W 2019 r. nie wydano decyzji w sprawach chorób 

zawodowych.    

 

W 2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Głubczycach wpłynęło jedno zgłoszenie podejrzenia 

choroby zawodowej „przewlekłe choroby obwodowego układu 

nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy – zespół 

cieśni nadgarstka” (pozycja 20.1 wykazu chorób zawodowych) (w roku 2018 nie zgłaszano 
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podejrzeń).  

Tabela. Zgłaszalność podejrzeń chorób zawodowych w powiecie głubczyckim w latach 2013 – 2018 

Rok 

 

Dotyczy 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 

Liczba 

zgłoszeń 

podejrzenia 

choroby 

zawodowej 

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 

 

3 

0 0 

 

 

Stanowisko  

pracy 

ślusarz 

monter 

nauczyciel - ślusarz 

mechanik 

- rolnik 

indywidual

ny 

 

-sprzedawca – 

kierownik 

- rolnik 

indywidualny 

(x2) 

- pakowacz 

podłoża 

- kierowca 

ciągnikowy 

- sadownik 

- operator 

ładowarko 

koparki, 

sztygier 

--- --- 

 

 

 

 

Jednostka 

chorobowa 

-przewlekłe 

choroby 

układu 

ruchu 

wywołane 

sposobem 

wykonywan

ia pracy- 

przewlekłe 

zapalenie 

kaletki 

maziowej 

- 

przewlekłe 

choroby 

narządu 

głosu 

spowodowa

ne 

nadmierny

m 

wysiłkiem 

głosowym, 

trwającym 

co najmniej 

15 lat 

- 

przewlekłe 

choroby 

układu 

ruchu 

wywołane 

sposobem 

wykonywan

ia pracy- 

przewlekłe 

zapalenie 

kaletki 

maziowej 

- astma 

oskrzelowa 

- choroby 

zakaźne lub 

pasożytnicz

e albo ich 

następstwa 

- borelioza 

- przewlekłe 

choroby 

obwodowego 

układu 

nerwowego 

wywołane 

sposobem 

wykonywania 

pracy 

- choroby 

zakaźne lub 

pasożytnicze 

albo ich 

następstwa – 

borelioza 

- 

zewnątrzpoch

odne 

alergiczne 

zapalenie 

pęcherzyków 

płucnych 

- choroby 

zakaźne lub 

pasożytnicze 

albo ich 

następstwa – 

borelioza 

- 

zewnątrzpoc

hodne 

alergiczne 

zapalenie 

pęcherzykó

w płucnych 

- przewlekłe 

choroby 

układu 

nerwowego 

wywołane 

sposobem 

wykonywani

a pracy -

zespół 

cieśnii 

nadgarstka 

--- --- 

 

 
Tabela. Zestawienie chorób zawodowych zgłoszonych w powiecie głubczyckim w latach 2006-2018 

Jednostka 

 Chorobowa* 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

p.6 - astma 

oskrzelowa 

 

 

1 

         

1 

    

p.7 - 

zewnątrzpochodne 

alergiczne 

zapalenie 

     1     1    
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pęcherzyków 

płucnych 
p.19.2 - 

przewlekłe 

choroby układu 

ruchu wywołane 

sposobem 

wykonywania 

pracy-przewlekłe 

zapalenie kaletki 

maziowej 

    

 

1 

 

 

1 

  

1 

 

1  

  

1 

 

 

 

    

p.15 - przewlekłe 

choroby narządu 

głosu 

spowodowane 

nadmiernym 

wysiłkiem 

głosowym, 

trwającym co 

najmniej 15 lat 

  

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

   

 

  

 

1 

     

p.15.3 -  

przewlekłe 

choroby narządu 

głosu 

spowodowane 

nadmiernym 

wysiłkiem 

głosowym, 

trwającym co 

najmniej 15 lat 

 

 

 

 

 

1 

             

p. 26 - choroby 

zakaźne lub 

pasożytnicze albo 

ich następstwa – 

borelioza 

 

1 

   

1 

 

1 

     

1 

 

2 

 

1 

  

p. 20.1 - 

przewlekłe 

choroby 

obwodowego 

układu 

nerwowego 

wywołane 

sposobem 

wykonywania 

pracy - zespół 

cieśnii nadgarstka 

       

 

    

 

 

 1 

  

p. 20 - przewlekłe 

choroby 

obwodowego 

układu 

nerwowego 

wywołane 

sposobem 

wykonywania 

      

 

1 

 

 

2 

    

1 
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pracy 

p.18.1 – choroby 

skóry – alergiczne 

kontaktowe 

zapalenie skóry 

 

1 

             

p.22 – zespół 

wibracyjny 
 

 

  1  1 1        

p. 17 – 

nowotwory 

złośliwe powstałe 

w następstwie 

Działania 

czynników 

występujących w 

środowisku pracy, 

uznanych za 

rakotwórcze u 

ludzi 

     

 

 

1 

         

 

  

 
Wykres. Liczba zgłoszonych chorób zawodowych w powiecie głubczyckim w latach 2006-2019. 

 

 Rok 2019 był drugim, kolejnym rokiem w rozpatrywanym okresie, w którym nie stwierdzano 

chorób zawodowych. Wynika to z faktu, że zarówno pracodawcy, jak i sami pracownicy czy 

podmioty medyczne nie zgłaszali podejrzeń chorób zawodowych.  

 

W ostatnich latach w powiecie głubczyckim najczęściej zgłaszane były następujące choroby 

zawodowe: 
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1. przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania 

pracy – zespół cieśni nadgarstka, 

2. choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza, 

3. zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych,  

4. przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy-przewlekłe 

zapalenie kaletki maziowej. 

 

8.4. Podsumowanie i wnioski 

 Przeprowadzone w roku 2019 kontrole oraz analiza wyników tych kontroli, jak również 

porównanie z latami poprzednimi, pozwala na stwierdzenie, że sukcesywnie podnosi się poziom 

bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność na terenie 

powiatu głubczyckiego.  

 Pracodawcy mają świadomość obowiązków wynikających z przepisów prawa  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektem tego jest obniżenie ilości osób narażonych na 

przekroczony oraz podwyższony poziom natężenia hałasu. 

 Wyraźna tendencja malejąca liczby narażonych na ponadnormatywny hałas, to skutek 

wprowadzenia przez podmioty „programów działań zmierzających do ograniczenia narażenia na 

hałas i drgania mechaniczne”. 

            Zmiany parku maszynowego, uzupełnione poprzez zastosowanie sprzętu ochrony 

indywidualnej, z roku na rok przynoszą efekty w postaci zmniejszającej się liczby pracowników 

pracujących w przekroczeniach hałasu. 

 Jednocześnie głównym fizycznym czynnikiem szkodliwym jest nadal hałas.  

W przypadku pozostałych czynników, liczba pracowników narażonych nie ulega zmianie. 

 Duże znaczenie dla poprawy warunków pracy ma sporządzanie oraz wdrażanie programów 

ograniczenia narażenia na hałas i wibracje. Wydawane w roku 2018 w tym zakresie decyzje 

administracyjne, uwidoczniły potrzebę dalszego nadzoru nad wprowadzaniem  

i egzekwowaniem programów w poszczególnych podmiotach.   

 W roku 2019 potwierdzono natomiast tendencję zniżkową w zakresie zgłaszanych podejrzeń 

chorób zawodowych.  
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IX.  Ocena warunków sanitarnych w szkołach i innych 

           placówkach oświatowo-wychowawczych  

 

9.1. Stan sanitarny w szkołach i innych placówkach oświatowo – 

wychowawczych  

Nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi sprawowany jest na podstawie ustawy 

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019., poz. 59) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 

6, poz. 69 z późn. zm.).   

  Na terenie powiatu głubczyckiego w 2019 r. nadzorem sanitarnym objęte były następujące 

placówki: 

 żłobki -5 

 przedszkola - 9 

 szkoły podstawowe- 12 

 zespoły szkół - 5 (w tym  oddziałów przedszkolnych - 2,  szkół podstawowych-2,  

ponadgimnazjalne szkoły zawodowe- 1, szkoły policealna -1, licea ogólnokształcące - 1)  

 placówka wychowania pozaszkolnego -1 

 placówki rekreacyjne - 0 

 

Ogółem przeprowadzono 38 kontroli bieżącego stanu sanitarnego placówek oraz 11 kontroli 

stanu sanitarnego zorganizowanych form wypoczynku letniego i zimowego. Pion Higieny Dzieci i 

Młodzieży wydał ogółem 10 decyzji administracyjnych dotyczących likwidacji stwierdzonych 

uchybień oraz 6 decyzji płatniczych. 

 

Negatywnie oceniono 6 placówek (4 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkół), co stanowi 12,25 

% wszystkich skontrolowanych obiektów.   
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Nieprawidłowości dotyczyły stanu sanitarno-technicznego powłok malarskich ścian i sufitów 

w łazienkach i ciągach komunikacyjnych, klasopracowniach, szatni, powierzchni podłóg oraz 

pomieszczeń bloku sportowego, w tym dojścia na boisko szkolne. 

Podczas kontroli stwierdzono zaniedbania w utrzymaniu bieżącego stanu sanitarno- 

porządkowego i czystości w toaletach w  jednej placówce. W wyniku prowadzonego postępowania 

nieprawidłowość została usunięta. 

Stan sanitarno-techniczny placówek nauczania i wychowania na terenie powiatu 

głubczyckiego poprawia się z roku na rok. Dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobków, placówek 

rekreacyjnych oraz placówek pracy pozaszkolnej w okresie wakacji prowadzą remonty oraz prace 

konserwatorskie, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy standardów nauczania.  

W 2019r. w ww. placówkach przeprowadzono m.in. 

 odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów sal lekcyjnych, sal zabaw, klatek     

schodowych, korytarzy i przedsionków, świetlic, pomieszczeń bloku żywienia, bloku  

sportowego,  pomieszczeń basenu, pomieszczeń sanitarnych, szatni,  

 wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach bloku żywienia, 

 rozbiórkę pieca węglowego w kuchni wymiana na taborety gazowe. 

 wymianę płytek przy wejściu do sali gimnastycznej,  

 wymianę chodnika przed szkołą, 

 kompleksowy remont suteren przeznaczonych na szatnie sportowe, 

 renowację elewacji, 

 położenie nawierzchni betonowej wraz z żywicą epoksydową w holu szkoły, 

 wymianę posadzki w stołówce szkolnej (nowa wylewka oraz położono płytki), 

 położenie wykładziny przemysłowej w pomieszczeniach kuchennych, 

 położenie nowych tynków na ścianach i sufitach w salach lekcyjnych, toalecie dla uczniów 

oraz szatni przy oddziale przedszkolnym 

 wymianę wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych, 
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 wymianę 3 okien i grzejników w salach lekcyjnych, 

 wymianę parapetów wewnętrznych w salach lekcyjnych, 

 wymianę ościeżnic drzwiowych, 

 wymianę drzwi w toaletach dla dzieci, 

 montaż systemu alarmu pożarowego (SAP) w pomieszczeniach piwnicy, strychu, parteru oraz 

II piętra szkoły podstawowej, 

 termomodernizację i malowanie  ściany budynku szkoły, 

 wymiana zbiornika wyrównawczego c.o.  

 kompleksowy remont węzła sanitarnego dla uczniów – wymiana instalacji wodno-

kanalizacyjnej, armatury sanitarnej, posadzki, montaż kabin systemowych, 

 położenie na ścianie w świetlicy okładziny korkowej, 

 wymianę listew przypodłogowych w salach lekcyjnych, 

 wymianę części  ogrodzenia wokół szkół,  

 położenie chodnika przy szkole, 

 remont schodów zewnętrznych,  

 wymianę blatów stolików szkolnych, 

 prace konserwatorsko-porządkowe, 

 montaż nowych placów zabaw, 

 prace konserwatorskie placów zabaw i terenów sportowych, 

 wymianę wewnętrznej linii zasilającej, montaż przeciwpożarowego włącznika prądu. 

 

Prace remontowe bloku żywienia przeprowadzono w 5 szkołach podstawowych,  

2 zespołach szkół i  przedszkolu. Zakres prowadzonych prac obejmował wymianę posadzki  

i płytek, odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów, wymianę wykładziny PVC w stołówce, 

położenie wykładziny przemysłowej w pomieszczeniach kuchennych. 

Prace remontowe bloku sportowego przeprowadzono w  3 szkołach podstawowych. Zakres 

prac obejmował: odnowienie powłok malarskich pomieszczeń bloku sportowego w 2 szkołach, w 

jednej szkole przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów, 

zaadaptowano sutereny na szatnie sportowe dla uczniów.  

W placówkach były zapewnione warunki do utrzymania higieny osobistej dzieci i młodzieży. 

Zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, mydło w płynie w dozownikach, suszarki do 

rąk lub ręczniki jednorazowe, papier toaletowy w kabinach ustępowych lub w pojemnikach przed 

kabinami.   

 

9.2. Ocena warunków środowiska szkolnego  

W 2019 r. przeprowadzono badania środowiska placówek nauczania i wychowania w zakresie 

oświetlenia sztucznego oraz  temperatury powietrza w salach lekcyjnych. Oceniano także tygodniowe 

rozkłady zajęć pod kątem zasad higieny pracy ucznia.  W celu oceny warunków środowiska 

szkolnego przeprowadzono między innymi: 
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 oceny posiadania przez placówkę protokołu aktualnego pomiaru natężenia oświetlenia 

sztucznego- wszystkie skontrolowane placówki przedstawiły do wglądu ww. protokół - bez 

nieprawidłowości.  

 oceny dokonywanych przez nauczycieli regularnych pomiarów wzrostu dziecka w celu 

odpowiedniego dopasowania zestawu edukacyjnego, (ergonomia mebli) – oceniono 300 

stanowisk, nieprawidłowości stwierdzono w 135.  

  pomiary temperatury otoczenia- badania przeprowadzono w 19 placówkach w 84 

pomieszczeniach, nieprawidłowości stwierdzono w jednym pomieszczeniu tj. sali 

gimnastycznej w zespole szkół.  

 analizę rozkładów zajęć- badania przeprowadzono w 11 placówkach w 102 oddziałach, 

nieprawidłowości w ocenianym zakresie nie stwierdzono. 

 

 
Racjonalne zaplanowanie rozkładów zajęć lekcyjnych w układzie dnia, tygodnia i roku 

szkolnego jest nieodzownym warunkiem higienicznej organizacji procesu dydaktyczno- 

wychowawczego w szkole. Z punktu widzenia zasad higieny pracy umysłowej ucznia i zachowania 

rytmiczności trybu życia, rozłożenie obciążenia nauką powinno być równomierne w ciągu tygodnia. 

Zajęcia z elementami ruchu stanowią przeciwwagę dla wysiłku umysłowego i unieruchomienia 

uczniów w pozycji siedzącej na pozostałych lekcjach, dlatego powinny być one uwzględniane w 

każdym dniu zajęć lekcyjnych. Ma to korzystny wpływ na stan zdrowia ucznia, jego samopoczucie i 

wydajność pracy szkolnej.  

Istotnym elementem zachowania higieny warunków środowiska szkolnego jest waga plecaków dzieci 

i młodzieży oraz stosunek wagi tornistra do wagi ucznia. W związku z działaniami w zakresie 

profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży przeprowadzono pomiar ciężaru masy ciała uczniów 

i tornistrów w 5 szkołach podstawowych z Gminy Głubczyce i w dwóch szkołach podstawowych 

Gminy Branice.  Populację badawczą stanowiło 761 uczniów szkół podstawowych j w wieku 6 - 15 

lat. 
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Wyniki przeprowadzonych badań w klasach I-VIII wykazały, że waga tornistrów; 

 132 dzieci przekroczyła 15% masy ciała co stanowi 13,5% wszystkich badanych, 

 327 dzieci nie przekroczyła 10% masy ciała, 

 641 dzieci nie przekroczyła 15% masy ciała, 

Wnioski z przeprowadzonych badań: 

 ciężar niektórych tornistrów uczniów klas I-III  przekraczał dopuszczalne normy  pomimo 

pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych w indywidualnych szafkach, szufladach 

w klasie  lub koszyczkach pod ławką szkolną. 

 tornistry niektórych uczniów były ciężkie, a dodatkowo jeszcze obciążone podwójnymi 

piórnikami oraz termosami z ciepłymi napojami i butelkami z wodą. 

 noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, np. zabawek

  

 tornistry uczniów obciążone były dużą ilością zeszytów i książek. 

Zwracano uwagę uczniom na konieczność pozostawiania niektórych podręczników, lektur w 

wyznaczonych szafkach udostępnionych przez szkołę. 

Szkoły zapewniają wszystkim uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i 

przyborów szkolnych (klasy I-III w indywidualnych koszyczkach  pod ławką, szafki, szuflady w 

klasie, klasy IV-VIII w szafkach usytuowanych na korytarzu). 
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Otrzymane dane  pokazują, że większa część poddanych ważeniu uczniów nosi plecaki o 

wadze zgodnej z zaleceniami, jednak nadal część uczniów nosi plecaki zbyt ciężkie - dlatego 

przedstawiono dyrektorom szkół informację o celowości podejmowania działań stanowiących 

element profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży. Przeprowadzono rozmowę o konieczności 

wypracowania algorytmu postępowania na przestrzeni rodzic – uczeń - szkoła.  

 

Algorytm postępowania w przeciwdziałaniu wad postawy powinien mieć na względzie aby; 

 nauczyciele wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów (informowali o 

możliwości pozostawiania rzeczy w szkole), a także przekazywali wiedzę nt. profilaktyki wad 

postawy dzieciom i ich opiekunom, 

 rodzice i/lub opiekunowie codziennie kontrolowali zawartość tornistrów szkolnych pociech, 

a także wiedzieli czym kierować się podczas zakupu plecaków i przyborów szkolnych 

 dzieci wiedziały, jak prawidłowo spakować i nosić tornister oraz dlaczego wkładanie do niego 

zbędnych przedmiotów może być szkodliwe dla ich kręgosłupa, co da dziecku możliwość 

samokontroli i nauczy odpowiedzialności za własne zdrowie.  

  

Aby podejmowane działania przyniosły zamierzone efekty, należy ww. czynności 

przeprowadzać regularnie, a nie tylko jednorazowo. Zbyt ciężki plecak negatywnie wpływa na cały 

rozwijający się układ ruchu dziecka oraz przyczynia się do wad postawy.  

 

9.3. Dożywianie w placówkach oświatowo - wychowawczych  

Dożywianie dzieci i młodzieży przedstawiono w formie tabel, z uwzględnieniem liczby i 

rodzaju placówek (tabela nr 1) oraz ilości dzieci korzystających z posiłków (tabela nr 2). Dane ujęte 

w tabelach obejmują  placówki skontrolowane w 2019 r.  

0 100 200 300 400 500 600 700

Tornistry przekraczające 15% wagi ucznia

Tornistry o wadze poniżej 10% wagi ucznia

Tornistry o wadze poniżej 15% wagi ucznia

Waga tornistrów szkolnych w stosunku do liczby dzieci

Tornistry przekraczające 15% wagi ucznia Tornistry o wadze poniżej 10% wagi ucznia

Tornistry o wadze poniżej 15% wagi ucznia
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Tabela nr 1  

Rodzaj 

placówki 

Ilość 

skontrolowanych 

Placówki wydające obiady 

Placówki 

wydające 

śniadania 

Placówki 

wydające 

napój poza 

zestawem 

obiadowym 

pełne jednodaniowe 

Szkoła 

Podstawowa 
12 9 1 3 12 

Zespół Szkół 5 3 0 2 2 

Razem 17 12 1 5 14 

 

Tabela nr 2 

Rodzaj 

placówki 

Liczba uczniów 

w 

skontrolowany

ch placówkach 

Liczba 

korzystającyc

h z obiadów 

dwudaniowy

ch 

Liczba 

korzystający

ch ze 

śniadań 

szkolnych 

Liczba 

korzystających  

z posiłków 

dofinansowany

ch 

Liczba 

korzystający

ch z napoju 

Szkoła 

Podstawo

wa 

3207 1140 125 196 914 

Zespół 

Szkół 
611 258 84 17 308 

Razem 3818 1398 209 213 1222 

 

Posiłki obiadowe (jedno lub dwudaniowe) otrzymywało w sumie 1465 uczniów, co stanowi 38,4 % 

ogółu uczniów w skontrolowanych placówkach. Nieznaczny odsetek uczniów korzysta ze śniadań 

szkolnych. 

 

posiłki 
dofinansowane

posiłki odpłatne

FINANSOWANIE POSIŁKÓW W SZKOŁACH
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Z posiłków dofinansowanych korzystało 213 uczniów na ogólną liczbę 1674 uczniów 

korzystających  z dożywiania- 12,7 %.  Mając na uwadze znaczenie  posiłków spożywanych przez 

dzieci i młodzież  w  ciągu dnia oraz ciągle powtarzające się błędy w żywieniu, należałoby położyć 

większy nacisk na propagowanie zasad prawidłowego odżywiania, co miałoby na celu wyrobienie 

właściwych nawyków żywieniowych  wśród  dzieci, rodziców oraz osób przygotowujących  posiłki. 

Należy dążyć do tego, aby jak najwięcej uczniów mogło korzystać z ciepłych posiłków w szkołach.  

 

9.4. Nadzór nad wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży  

W czasie ferii zimowych, jak również w czasie letniej przerwy od nauki prowadzono kontrole 

warunków  sanitarnych placówek, w których wypoczywały dzieci i młodzież.  Do bazy wypoczynku 

zgłoszono na terenie powiatu głubczyckiego 16 turnusów /8 zimowych oraz 8 letniego wypoczynku/ 

Wypoczynek organizowany był  w miejscu zamieszkania lub  formie wyjazdowej (kolonie, 

półkolonie). W czasie ferii i wakacji ze zorganizowanych form wypoczynku skorzystało 385 osób  

(w tym wypoczynek zimowy –238 dzieci, letni –147 dzieci).  

W wyniku przeprowadzonych 8 kontroli  wypoczynku nie stwierdzono naruszenia wymagań 

higieniczno - sanitarnych w zakresie utrzymania czystości oraz stanu sanitarno-technicznego 

obiektów. Zapewniono opiekę medyczną, stan sanitarny bloków żywieniowych nie budził zastrzeżeń.  

W trakcie trwania wypoczynku letniego przeprowadzono jedną kontrolę interwencyjną, która 

okazała się bezzasadna. Wypoczynek na terenie powiatu został zorganizowany prawidłowo.  

 

9.5. Podsumowanie 

W wyniku prowadzonego nadzoru nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - 

wychowawczymi, a także nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży należy  stwierdzić,  że:  

1. Stan sanitarno - higieniczny w nadzorowanych placówkach na terenie powiatu systematycznie 

się poprawia. Większość skontrolowanych szkół zapewniła uczniom właściwe, czyli 

bezpieczne i higieniczne warunki do nauki. 

Korzystanie z posiłków w szkołach

Liczba uczniów korzystających z obiadów Liczba uczniów korzystających ze śniadań

Liczba uczniów niekorzystających z posiłków
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2. W placówkach sukcesywnie prowadzone są prace remontowe, mające na celu  poprawę stanu 

technicznego i dostosowanie do wyższych standardów. 

3. Podczas kontroli stwierdzono zaniedbania w utrzymaniu bieżącego porządku i czystości tylko  

w jednej placówce. 

4. We wszystkich nadzorowanych szkołach podstawowych zapewniono możliwość  

pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych. 

5. W coraz większym stopniu - w stosunku do roku 2018 - wszystkie meble, urządzenia i sprzęt 

sportowy posiadają stosowne certyfikaty. 

6. W skontrolowanych placówkach nie stwierdzono łamania zakazu palenia tytoniu.  

7. Wypoczynek na terenie powiatu został zorganizowany prawidłowo. 

8. Tornistry uczniów w większości przypadków mają prawidłową wagę, jednak istotna jest 

kwestia dążenia do zniwelowania ryzyka wad postawy u uczniów – bardzo ważny jest tu 

nacisk na współpracę z rodzicami i odpowiednie warunki szkolne takie jak: szafki na książki, 

mniej zadań domowych z podręcznikiem. 
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X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 

 

10.1. Zakres nadzoru sanitarnego  

 W 2019r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku objął nadzorem 463 

obiektów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  z żywnością oraz 

kosmetyków, w tym: 

 80 zakładów produkcji żywności - /7 piekarni, 6 ciastkarni, 55 gospodarstw rolnych/, 

 200 obiektów obrotu żywnością –  /142 sklepy spożywcze, 22 magazyny hurtowe, 10 

kiosków/,  

 54 zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego – /31 zakładów małej gastronomi, 23 

restauracje i pizzerie/,  

 58 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego – / 3 bloki żywienia  w szpitalach, 12 bloków 

żywienia w Domach Pomocy Społecznej, 20 stołówek szkolnych, 12 stołówek  w 

przedszkolach, blok żywienia w Domu Dziecka i Placówce interwencyjnej „Gniazdo”/, 

 2 obiekty produkcji kosmetyków, 

 1 zakład produkcji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (butelki typu PET 

przeznaczone do nalewu – przechowywania mleka spożywczego. 

 

Wykres. Struktura nadzorowanych zakładów na terenie powiatu głubczyckiego. 

 
 

 W nadzorowanych zakładach przeprowadzono 352 kontrole sanitarne, w tym 23 kontrole 

interwencyjne. Wydano 85 decyzji administracyjnych, w tym 17 decyzji nakazujących usuniecie 

stwierdzonych uchybień oraz 2 decyzje nakazujące przerwanie działalności całego zakładu.  

Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano mandatami karnymi na kwotę 5 100,00 zł. 
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 Wszystkie kontrole prowadzono zgodnie z opracowanym harmonogramem kontroli oraz w 

miarę potrzeb wynikających z prowadzonych postępowań w odniesieniu do zakładów bez 

wcześniejszego uprzedzania podmiotów kontrolowanych. W każdym przypadku podejmowania 

działań dokonywano szczegółowej analizy zagrożeń pod kątem liczby narażonych osób, wielkości 

produkcji oraz wpływu na bezpieczeństwo żywności i żywienia. Realizowany przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną system kontroli, którym objęto obiekty żywnościowo-żywieniowe oraz 

wytwórnie i miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością pozwala na szybką 

interwencję i likwidację każdego potencjalnego zagrożenia pojawiającego się na skutek złamania 

przepisów sanitarnych. 

 

10.2. Stan sanitarny środków transportu  

W ewidencji znajduje się 63 środki transportu, w tym samochody ciężarowe oraz naczepy 

ciężarowe przeznaczone do przewozu artykułów spożywczych, zbóż, warzyw okopowych i pasz.   

W 2019r. przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych środków transportu w związku z wydaniem 

zaświadczeń o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli dopuszczających 

pojazdy do przewozu żywności. Wszystkie środki transportu uzyskały pozytywne decyzje 

przydatności pojazdów do przewozu środków spożywczych. 

 

10.3. Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia 

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uwzględniającymi przepisy w zakresie wymagań 

higieniczno-sanitarnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek zapewnienia 

bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności spoczywa na przedsiębiorcach 

branży spożywczej. Stan sanitarno-higieniczny obiektów żywności i żywienia jest bardzo 

zróżnicowany – działalność prowadzą obiekty nowoczesne jak i stare oraz obiekty małe (spora ilość 

sklepów w rejonach wiejskich) oraz duże (typu super i hipermarkety). Zdecydowaną większość 

stanowią małe placówki o ograniczonej powierzchni mieszczące się często w zwartych zabudowach, 

pozbawione możliwości rozbudowy i modernizacji, wprowadzające do obrotu szeroki asortyment 

środków spożywczych.  

W 2019r. na terenie powiatu stwierdzono 1 zakład niezgodny z wymaganiami, był to obiekt 

obrotu żywnością - sklep spożywczy. Stwierdzono poprawę stanu sanitarnego w zakładach żywienia 

zbiorowego otwartego oraz w zakładach obrotu żywnością. 

  

Tabela. Porównanie stanu sanitarnego obiektów na terenie powiatu w latach 2013-2018. 

Lata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Odsetek obiektów o stanie 

sanitarnym niezgodnym                 

z wymaganiami 

0 0 0 0,22 0,66 0,22 

 

Na podstawie przedstawionych wyżej danych liczbowych można stwierdzić, że odsetek 
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obiektów żywności i żywienia o nieodpowiednim stanie sanitarnym znajduje się na bardzo niskim 

poziomie i nie ma tendencji wzrostowych. 

W wielu zakładach stan sanitarny i techniczny obiektów żywności i żywienia poprawia się 

m.in. dzięki coraz większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań, 

systematycznym i konsekwentnym kontrolom prowadzonym przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz wdrażaniu i stosowaniu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki 

produkcyjnej (GMP) a także wprowadzaniu systemu HACCP – Analizy Zagrożeń i Krytycznych 

Punktów Kontroli. Korzystając z ułatwień przewidzianych przez Komisję Europejska we wdrażaniu 

procedur HACCP w małych przedsiębiorstwach, w części zakładów spożywczych przestrzeganie 

zasad GHP i GMP uznano za wystarczające dla kontroli najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa 

żywności.  

 

Tabela. Stopień realizacji GHP/GMP oraz HACCP w nadzorowanych obiektach w 2019r. przedstawia się następująco.  

Rodzaj 

obiektów 

liczba 

nadzorowanych 

zakładów  

liczba 

nadzorowanych 

zakładów  

z wdrożoną 

GHP/GMP 

stopień 

wdrożenia 

% 

liczba zakładów z 

wdrożonym 

systemem 

HACCP 

stopień 

wdrożenia 

% 

obiekty 

produkcji 

żywności 

25 25 100 17 68 

obiekty 

obrotu  

żywnością  

202 197 95,5 38 18,8 

obiekty 

żywienia 

zbiorowego 

otwartego  

54 54 100 19 35,2 

obiekty 

żywienia 

zbiorowego 

zamkniętego  

47 47 100 19 40,4 

 

10.4. Jakość zdrowotna środków spożywczych 

Jakość zdrowotna środków spożywczych kontrolowana była poprzez pobieranie próbek 

środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i przekazywanie ich w 

celu przeprowadzenia badań do laboratorium analitycznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Opolu wraz z oddziałami laboratoryjnymi w Kędzierzynie-Koźlu oraz 

Kluczborku. Pobrane próbki badane były również w laboratoriach badawczych poza województwem 

opolskim.   

W porównaniu do lat wcześniejszych w 2019r. jakość zdrowotna środków spożywczych uległa 

poprawie. Zbadano 244 próbki środków spożywczych oraz 3 próbki materiałów i wyrobów do 

kontaktu z żywnością. Jedna próbka nie spełniła obowiązujących wymagań jakości zdrowotnej, co 

stanowi 0,4% ogółu. Próbkę pobrano z supermarketu. Zakwestionowano: 
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 próbkę pn. „Filet z kurczaka schłodzony, świeży kl. A”, pobrano do badań w kierunku 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych – obecności termofilnych Campylobacter w ramach 

monitoringu żywności. W badanej próbkach stwierdzono, że jej jakość pod względem 

kryteriów mikrobiologicznych nie odpowiada wymaganiom określonym w obowiązujących 

przepisach prawa z uwagi na obecność termofilnych Campylobacter w 10 g produktu, przy 

czym w surowych wyrobach mięsnych wyprodukowanych z mięsa drobiowego 

przeznaczonych do spożycia po obróbce cieplnej w ciągu okresu przydatności do spożycia 

w/w bakterie powinny być nieobecne. W związku z powyższym o zakwestionowaniu próbki 

poinformowano producenta drobiu oraz właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nadzorującego w/w zakład. Ponadto do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu w ramach systemu RASFF przesłano powiadomienie informacyjne. 

 

Wykres. Porównanie liczby pobranych i kwestionowanych prób w latach 2015-2019 

 
 

Do badań laboratoryjnych pobierano próbki z następujących grup żywności: 

 mięso i produkty mięsne, 

 drób, produkty drobiarskie, jaja, 

 ryby i ich przetwory, 

 mleko i przetwory mleczne, 

 ziarno zbóż i przetwory mączno-zbożowe, 

 wyroby cukiernicze i ciastkarskie, 

 miód, 

 orzechy, 

 owoce i warzywa, 

 napoje alkoholowe i bezalkoholowe,  
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 tłuszcze roślinne, 

 ziarna roślin oleistych, 

 koncentraty spożywcze, 

 zioła i przyprawy, 

 herbatki ziołowe i kawę, 

 wyroby garmażeryjne i kulinarne, 

 środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

 suplementy diety, 

 materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, 

 sól spożywczą. 

Próbki badano w kierunkach: zanieczyszczeń mikrobiologicznych, obecności metali 

szkodliwych dla zdrowia, pozostałości pestycydów, obecności mikotoksyn, obecności azotanów, 

zawartości substancji dodatkowych, obecności organizmów genetycznie modyfikowanych, 

zawartości jodu w soli spożywczej, oceny organoleptycznej, obecności wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych, napromieniania żywności, zawartości oleju mineralnego w oleju 

roślinnym, znakowanie środków spożywczych wzbogaconych         i suplementów diety, obecności 

alkaloidów tropanowych, obecności glutenu, zanieczyszczeń biologicznych i fizycznych, 

zawartości związków polarnych w tłuszczach. 

 

Wykres. Liczba pobranych i zbadanych próbek w stosunku do wybranych kierunków badań.  

 
 

Próbki środków spożywczych pobierano zarówno od producentów jak i w punktach sprzedaży 

zgodnie z opracowanym „Planem pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli   i monitoringu 

żywności na 2019 rok”. 
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Pomimo zakwestionowania w 2019 roku 1 z pobranych próbek żywności uzyskane wyniki z 

przeprowadzonych badan laboratoryjnych pozwalają na wyciągniecie wniosku, iż stan 

bezpieczeństwa żywności (w zakresie badanych grup produktów oraz kierunków badań) na terenie 

powiatu głubczyckiego nie budzi zastrzeżeń.  

 

10.5. Znakowanie  

Podczas kontroli sanitarnych przeprowadzonych w nadzorowanych obiektach pracownicy 

zwracają uwagę na prawidłowość znakowania środków spożywczych. Nastąpiła znaczna poprawa w 

oznakowaniu środków spożywczych. Produkty są opisane w języku polskim, daty minimalnej 

trwałości lub termin przydatności do spożycia są czytelne, określona jest nazwa producenta i jego 

siedziba, napisy są trwałe i niemożliwe do usunięcia bez zniszczenia opakowania.  

Próbki pobierane do badań laboratoryjnych oceniane są również w kierunku: znakowania 

zgodnego z obowiązującymi przepisami. Jako dodatkowy kierunek badań znakowanie 

przeprowadzono w 31 próbkach żywności w ramach urzędowej kontroli żywności.  

Ponadto w próbkach pobranych do badań w kierunku: wybrane parametry w środkach 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementach diety oraz w kierunku: 

kontrola żywności wzbogacanej oceniane było znakowanie próbek. Pobrane próbki były produkcji 

krajowej, importowane oraz wyprodukowane w krajach UE oraz poza krajami UE.  

Z powyższych próbek żadna nie została zakwestionowana. 

 

10.6. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – 

RASFF. 

RASFF jest systemem służącym do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej 

kontroli o żywności, paszy i materiałach lub wyrobach do kontaktu z żywnością potencjalnie 

niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska oraz o działaniach następczych 

prowadzonych w wyniku zdefiniowania takich produktów. Przy zachowaniu właściwych 

kompetencji odpowiednie władze w Polsce kontrolują żywność, pasze oraz materiały i wyroby 

przeznaczone do kontaktu z żywnością w celu sprawdzenia czy przedsiębiorcy branży spożywczej i 

paszowej odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa produktów spełniają wymagania określone 

w prawie żywnościowym i paszowym. Jeżeli w trakcie takich kontroli zostaną zidentyfikowane 

produkty niebezpieczne następuje bezzwłoczne podjęcie działań na poziomie lokalnym w celu 

wyeliminowania ryzyka spożycia produktów niebezpiecznych dla zdrowia oraz przekazanie 

wszelkich niezbędnych informacji do Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w Głównym 

Inspektoracie Sanitarnym. Krajowy Punkt Kontaktowy współpracuje z organami urzędowej kontroli 

żywności i pasz, komisja Europejską oraz innymi członkami sieci RASFF na zasadzie wzajemnego 

informowania o wykrytych produktach niebezpiecznych, co pozwala na podjęcie odpowiednich 

działań i tym samym ochronę zdrowia konsumentów.  

Powiadomienia dzielą się na: 
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 alarmowe – gdy zidentyfikowana zostanie niebezpieczna żywność lub pasze                i 

niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań w tym zakresie w innym państwie 

będącym członkiem sieci, 

 informacyjne – gdy zidentyfikowana zostanie niebezpieczna żywność lub pasze, jednak nie 

jest konieczne podjęcie natychmiastowych działań w tym zakresie w innym państwie 

będącym członkiem sieci, 

 powiadomienia o odrzuceniu na granicy – gdy nastąpi odrzucenie na granicy partii, 

kontenera lub ładunku żywności lub paszy, 

 typu NEWS – gdy członek sieci posiada informację związaną z bezpieczeństwem żywności 

lub pasz, która nie może być zakwalifikowana jako powiadomienie, a która może być 

przydatna dla innych członków sieci.  

 

W 2019r. prowadzono działania w ramach otrzymywanych powiadomień. Otrzymano: 

 13 powiadomień alarmowych – w 8 przypadkach podejmowano działania i przeprowadzono 

13 kontroli sanitarnych,  

 7 powiadomień informacyjnych – w 3 przypadkach podjęto działania i przeprowadzono 3 

kontrole sanitarne, 

 powiadomienie typu News - przeprowadzono kontrolę w obiekcie wymienionym w 

powiadomieniu. 

 Łącznie przeprowadzono 17 kontroli w 12 obiektach obrotu żywnością i materiałami do 

kontaktu z żywnością. We wszystkich przypadkach przedsiębiorcy podejmowali we własnym 

zakresie działania zmierzające do wycofania produktów niezgodnych z wymaganiami w ramach 

funkcjonujących procedur wycofania. Nie było konieczności wydawania w tym zakresie decyzji 

administracyjnych. 

 

W 2019r. Stacja podjęła działanie w systemie wczesnego ostrzegania RASFF w związku z 

kwestionowaną próbką pn. „Filet z kurczaka schłodzony świeży kl. A”, z uwagi na obecność 

termofilnych Campylobacter w 10g produktu, co stanowiło zagrożenie dla zdrowia konsumentów. 

Przesłano powiadomienie informacyjne w systemie RASFF do Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, które następnie zostało zgłoszone do Krajowego 

Punktu Kontaktowego RASFF w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. 

 

10.7. Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością oraz kosmetyków  

 Na terenie powiatu głubczyckiego znajdują się dwa zakłady produkujące kosmetyki: 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOSMED” Zbigniew Leżański 

48-100 Głubczyce, ul. Andersa 3, 

 „ASA” sp. z o.o, 48-100 Głubczyce,  ul. Oświęcimska 11.  

  

 W zakładach tych przeprowadzono 3 kontrole sanitarne. Zakłady oceniono jako zgodne z 

wymaganiami, kosmetyki produkowane są zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Produkcji 
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Kosmetyków. Dokumentacja produkowanych kosmetyków prawidłowa. Do badań laboratoryjnych 

w kierunki zanieczyszczeń mikrobiologicznych pobrano 5 próbek kosmetyków z zakładu 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOSMED” Zbigniew Leżański w Głubczycach  ul. 

Andersa 3 i nie zakwestionowano żadnej z nich.  

 W 2019r. powstał nowy zakład Produkcyjny w Głubczycach ul. Stroma 7, podl. Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej w Głubczycach ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 7. W zakładzie 

produkowane są butelki typu PET z preform PET przeznaczone do nalewu – przechowywania mleka 

spożywczego.  

Ponadto nadzór nad jakością zdrowotną materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością prowadzony był w: 

 placówkach obrotu środkami spożywczymi, które wprowadzały do obrotu także materiały i 

wyroby do kontaktu z żywnością  

 sklepach w których prowadzono sprzedaż materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 

wraz z innymi artykułami przemysłowymi.  

Do badan laboratoryjnych pobrano 3 próbki materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością: 

 próbkę puszek do piwa „SPECJAL MOCNE” w kierunku migracji bisfenolu A,  

 próbkę wyrobu z poliamidu (nylonu) – mała łyżka wazowa wykonana z tworzywa barwy 

szarej ze zdobieniami barwy pomarańczowej w kierunku migracji pierwszorzędowych amin 

aromatycznych – 3% kwas octowy, 

 próbkę wyrobu - kubek kawa 300 ml szklany w kierunku migracji ołowiu i kadmu         

Próbki nie zostały zakwestionowane.  

 

10.8. Ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego 

na terenie powiatu głubczyckiego. 
 

 Bardzo istotne z punktu widzenia zdrowia człowieka jest regularne spożywanie posiłków. Ma 

to istotne znaczenie szczególnie wobec konieczności wielogodzinnego przebywania dzieci i 

młodzieży poza domem z racji pobytu w przedszkolach, szkołach czy stałego przebywania 

mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Zasady racjonalnego żywienia oraz zalecane racje 

pokarmowe dla różnych grup ludności opracowują i publikują jednostki badawczo-rozwojowe 

podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w tym głównie Instytut Żywności i Żywienia. Przy 

planowaniu i realizacji żywienia zbiorowego, korzystne jest posługiwanie się modelowymi racjami 

pokarmowymi, w których podane są  ilości poszczególnych grup produktów spożywczych. 

 W ramach prowadzonych działań kontrolnych w 2019r. w placówkach przeprowadzono 24 

kontrole sanitarne. Dokonano analizy 24 jadłospisów sprawdzając sposób żywienia dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych. W jednym zakładzie oprócz dzieci i młodzieży przebywają również dorośli tj. w 

Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek 

Maryi w Kietrzu. Dokonano analizy jadłospisów żywienia dorosłych w Samodzielnym 

Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach oraz Regionalnym 

Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach.  

W trakcie kontroli przeanalizowano: 

 10 jadłospisów dekadowych w 10 placówkach szkolnych, 
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 8 jadłospisów dekadowych w 8 placówkach przedszkolnych, 

 3 jadłospisy dekadowe w 3 Domach Opieki Społecznej, 

 2 jadłospisy dekadowe w 2 Szpitalach, 

 jadłospis dekadowy w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego                     

w Głubczycach. 

 Analizując teoretycznie dekadowe jadłospisy stwierdzono uchybienia w 5 jadłospisach. 

Osobom odpowiedzialnym za planowanie jadłospisów przekazano stosowne uwagi. 

 Pozostałe jadłospisy były urozmaicone i unikano powtarzalności zestawów. Posiłki zawierały 

dodatki produktów sezonowych, dodatki warzywne, źródła pełnowartościowego białka. Regularność, 

częstotliwość oraz pory spożywania posiłków również były prawidłowe.  

 

 Pracownicy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przeprowadzili w 2019r. 

kontrole sanitarne w następujących obiektach: 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych, 48-100 Głubczyce, 

ul. Raciborska 17,  

 Dom Pomocy Społecznej  w Klisinie – filia w Dzbańcach, 48-140 Branice, 

 Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Radyni, 48-100 Głubczyce, 

 Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach - internat, 48-100 Głubczyce, ul. Aleja Śląska,  

 Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Boboluszkach, Boboluszki, 48-140 Branice. 

 

 W trakcie kontroli przeprowadzano również teoretyczną ocenę jadłospisów, a do 

analizowanych jadłospisów wniesiono uwagi, które przekazano osobom odpowiedzialnym za 

planowanie i realizację żywienia zbiorowego.  

 

10.9. Działania edukacyjne 

 Podczas kontroli sanitarnych prowadzone są także działania edukacyjne na rzecz poprawy 

świadomości i stanu wiedzy przedsiębiorców sektora spożywczego. Przedsiębiorców sektora 

spożywczego informowano o: 

 zmianach przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności m.in. dotyczących 

znakowania żywności, obowiązku informowania konsumentów o wartości odżywczej i 

składnikach spożywczych o działaniu alergizującym, 

 konieczności wdrażania i utrzymywania przez operatorów żywności zasad Dobrej Praktyki 

Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i systemu HACCP – Analizy 

Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, 

 obowiązujących zasadach higieny w przypadku prowadzenia produkcji pierwotnej żywności 

pochodzenia roślinnego,  

 konieczności kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez 

popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia. Ma to szczególne znaczenie w 

przypadku osób odpowiedzialnych za organizację żywienia w placówkach żywienia 

zbiorowego, w tym placówkach oświatowo-zdrowotnych, 
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 konieczności kształtowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej zdrowego stylu życia, ze 

szczególnym uwzględnieniem racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej jako 

głównych czynników w profilaktyce nadwagi i otyłości. 

 

10.10. Podsumowanie 

1. Stan sanitarno-techniczny obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu głubczyckiego nie 

stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Na 220 skontrolowanych zakładów stwierdzono 1 

zakład niezgodny z wymaganiami, co stanowi 0,45%. W 2019r. nie wystąpiły zjawiska które 

stanowiłyby istotne zagrożenie, zarówno pod względem skali zjawiska jak i rodzaju zagrożenia. 

Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości można było skutecznie wyeliminować przy pomocy 

rutynowych procedur postępowania. 

 

2. Najwięcej uchybień sanitarnych stwierdzono w obiektach obrotu żywnością oraz obiektach 

produkcji żywności. Może to być spowodowane dużą rotacją personelu i w związku z tym 

brakiem dostatecznego doświadczenia i wiedzy pracowników na temat podstawowych zasad 

higien, wymagań higieniczno-sanitarnych obowiązujących w zakładach oraz potencjalnych 

zagrożeń.  

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości to: wprowadzanie do obrotu artykułów 

spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, brak zachowania bieżącej higieny 

w placówkach oraz nieprawidłowy sposób postepowania z odpadami. Kolejnym problemem, 

który pojawił się głównie w grupie zakładów obrotu żywnością była obecność szkodników. 

Większość szkodników może przenosić niebezpieczne choroby w związku z czym w każdym 

przypadku podjęto natychmiastowe działania - wstrzymano działalność handlową do czasu 

przeprowadzenia skutecznej dezynsekcji i deratyzacji oraz usunięcia nieprawidłowego stanu 

sanitarnego pomieszczeń sklepu. Zwracano także właścicielom zakładów szczególną uwagę na 

utrzymanie czystości, wzmożenie zabiegów higienicznych oraz sprawdzenie szczelności 

budynków, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych.  

 

3. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów na rynku żywności, w kontekście 

zmieniających się regulacji prawnych i pojawiania się nowych zagrożeń na tym rynku ważna jest  

ustawiczna edukacja wszystkich uczestników  łańcucha żywnościowego – konsumentów, 

producentów oraz dystrybutorów żywności. Aktualna sytuacja w zakresie szkoleń nie zawsze 

jest zadowalająca z uwagi na przejęcie odpowiedzialności za szkolenia przez przedsiębiorców, 

którzy często nie przywiązują należytej uwagi do tych zagadnień. 

 

4. Przeprowadzone kontrole sanitarne były skuteczne ze względu na podejmowanie 

natychmiastowych działań w przypadku występowania nieprawidłowości. Realizowany przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną system kontroli pozwala na szybką interwencję i likwidację 

potencjalnego zagrożenia pojawiającego się na skutek nieprzestrzegania przepisów sanitarnych.  
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5. Wyniki badań laboratoryjnych pobranych próbek żywności wskazują, że odsetek 

zdyskwalifikowanych próbek na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na niskim poziomie, co 

świadczy o dobrej jakości środków spożywczych znajdujących się w obrocie. Jest to wynikiem 

wdrożenia w coraz większej ilości zakładów systemów kontroli wewnętrznej. 

 

6. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w dalszym 

ciągu będzie kontynuowany nadzór sanitarny, szczególnie w zakresie: 

 zachowania łańcucha chłodniczego na całej drodze od surowca do gotowego produktu, co 

ma szczególne znaczenie w przypadku środków spożywczych łatwopsujących się, 

 zachowania higieny osobistej i higieny miejsca pracy, 

 identyfikowalności surowców i produktów, 

 stosowania prawidłowych procesów mycia i dezynfekcji, 

 wdrażania i skutecznego stosowania systemów kontroli wewnętrznej w obiektach żywności 

i żywienia – zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej 

(GMP), oraz systemu HACCP (wraz z niezbędną dokumentacją), 

 właściwego stosowania substancji dodatkowych, 

 prawidłowego znakowania wyrobów.  
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XI. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

W 2019 r. działania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej wynikały z zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, sytuacji 

epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu i dotyczyły: 

 realizacji programów edukacyjnych, podejmowanych kampanii społecznych o zasięgu 

ogólnopolskim i wojewódzkim poprzez inicjowanie działań, nadzorowanie, monitorowanie 

oraz ocenę ich realizacji, 

 udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej w ramach wspierania koordynatorów oraz 

realizatorów programów edukacyjnych i przedsięwzięć prozdrowotnych poprzez 

organizowanie szkoleń i narad, udostępnianie materiałów edukacyjnych 

 Działalność w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej  ma na celu kształtowanie 

postaw    i zachowań prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia. 

 

 Cel ten realizowany był w następujących obszarach: 

 

1. Profilaktyka nadwagi i otyłości Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę”        

            
 

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków 

wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin.  

Program przeznaczony jest dla starszych uczniów szkół podstawowych. 
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Państwowa Inspekcja Sanitarna od wielu lat w ramach współpracy z „Polską Federacją 

Producentów Żywności Związek Pracodawców” realizuje program edukacyjny „Trzymaj Formę” 

propagujący zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane 

odżywianie połączone z aktywnością fizyczną.  

Program „Trzymaj Formę” stanowi trzon edukacji zdrowotnej w wielu szkołach na terenie 

powiatu głubczyckiego. Zdrowy styl życia  jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na 

stan zdrowia  człowieka, jego rozwój psychofizyczny, zdolność do uczenia się, aktywność ruchową, 

samopoczucie i stan emocjonalny.  

Program spotyka się  z dobrym przyjęciem ze strony nauczycieli realizujących jak i 

koordynujących działania oraz uczniów uczestniczących w zajęciach. PSSE w Głubczycach prowadzi 

monitoring realizacji działań programowych poprzez wizytacje oraz wsparcie kompetencji 

realizatorów w formie merytorycznych narad, szkoleń dla nauczycieli i dystrybucję materiałów 

programowych.       

W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczyło 1322 uczniów z 21 szkół w powiecie 

głubczyckim. Ponadto w działania programowe zaangażowano 510 rodziców i opiekunów dzieci 

uczestniczących w programie.  

1.  
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2. Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych 

 
Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 
 

Zadania jakie stoją przed uczestnikami zajęć oparte są o najważniejsze wartości w życiu 

młodych ludzi takie jak miłość, przyjaźń, rodzina, bezpieczeństwo. 

 Głównym celem  programu jest edukacja w zakresie skutków zdrowotnych i społecznych 

używania substancji psychoaktywnych Odbiorcami programu są uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych.  

 W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczyło 251 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu głubczyckiego, w tym uczniowie szkół zawodowych, techników oraz 

uczniowie liceów ogólnokształcących. W działaniach programowych uczestniczyło 21 rodziców i 

opiekunów uczniów objętych programem.  

W ramach działań podjęto współpracę pomiędzy Komendą Powiatową Policji w 

Głubczycach, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Głubczycach oraz szkołami średnimi 

w powiecie głubczyckim. Zorganizowano spotkanie edukacyjne dla 60 uczniów w Zespole Szkół 

Rolniczych. W ramach edukacji omówiono odpowiedzialność prawną oraz skutki wiążące się z 

piciem alkoholu, paleniem tytoniu, używaniem substancji psychoaktywnych w tym środków 

zastępczych, nowych narkotyków tzw. „dopalaczy” przez osoby młode.  

Prowadzono również pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, przy użyciu urządzenia 

smokerlyzer oraz ćwiczenia z zastosowaniem alkogogli. 
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Wnioski: Pomimo działań podejmowanych zgodnie z przyjętymi przez szkoły programami 

profilaktycznymi, istnieje stała potrzeba rozszerzania wiedzy uczniów na temat zagrożeń 

wynikających z przyjmowania środków psychoaktywnych. Zrealizowane zadania programowe 

zostały dobrze ocenione przez uczniów uczestniczących w zajęciach oraz przez nauczycieli 

koordynujących program  

w poszczególnych szkołach.                                           

 

3. Profilaktyka chorób zakaźnych  

 

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS  

 

Głównym działaniem w zakresie profilaktyki jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń 

wirusem  HIV i zachorowań na AIDS, przyjętym zadaniem jest zapewnienie dostępu do informacji 

oraz edukacji.  

Kontynuacja kampanii „Jeden test dwa życia” – we współpracy z Poradnią dla Kobiet i 

Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym SP ZOZ w Głubczycach. Kampania mająca na celu 

zachęcenie młodych kobiet, przyszłych matek do wykonania testu w kierunku HIV. Do placówek 

przekazano materiały edukacyjne przygotowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS.  

 

„Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiać)” ogólnopolska kampania społeczna o charakterze 

profilaktyczno-edukacyjnym skierowanym do ogółu społeczeństwa.  Zainicjowana w roku 2017, nadal 

kontynuowana w 2019 roku. Materiały rozdysponowane w ramach kampanii spotkały się z dużym 

zainteresowaniem. W ramach spotkania edukacyjnego z młodzieżą Zespołu Szkół Rolniczych przekazano 

główne założenia kampanii i zachęcono do podjęcia rozmów w tym temacie. W spotkaniu uczestniczyło 60 

osób. 

 

„Coś was łączy? Zrób test na HIV”  Kampania promująca badania w kierunku zakażeń 

wirusem HIV.  

Kontynuowana była dystrybucja materiałów 

edukacyjnych do placówek służby zdrowia poradnia dla kobiet, 

oddział ginekologiczno-położniczy).  
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Program profilaktyki WZW typu B i C   

 pt. „Podstępne WZW”              
 

Działania edukacyjne w tym zakresie 

wynikają z niskiego poziomu wiedzy oraz 

świadomości społecznej w zakresie infekcji 

wywołanych przez wirusy zapalenia wątroby 

typu  B  i  C.  

Zadanie, którego podejmują się 

szkolni koordynatorzy programu jest upowszechnienie wśród  młodzieży wiedzy na temat czynników 

ryzyka oraz sposobów skutecznego zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C. 

 Celem programu jest profilaktyka zakażeń wirusami HBV oraz HCV. Podczas lekcji 

uczniowie dowiadują się jakie sytuacje wiążą się z ryzykiem zakażenia HBV i HCV  oraz w jaki 

sposób można się przed nimi zabezpieczyć.  

Zadaniem nauczycieli realizujących jest wypracowanie u uczniów odpowiedzialnej postawy 

wobec własnego zdrowia, a także kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób 

dotkniętych tymi chorobami. Działania te rodzą nadzieję na zwiększenie świadomości, a wraz za nią 

- wykrywalności zakażeń wirusami HBV i HCV w społeczeństwie. 

 

W roku 2019 na terenie powiatu głubczyckiego do realizacji programu przystąpiły 4 szkoły 

średnie, w których dyrektorzy wyznaczyli szkolnych koordynatorów programu. Wybrani nauczyciele 

uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez pracownika PSSE w Głubczycach w oparciu o 

materiały partnera programu Fundację „Gwiazda Nadziei” oraz odebrali materiały edukacyjne 

niezbędne w realizacji programu a następnie zrealizowali działania programowe w szkołach.  

W programie uczestniczyło 318 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 19 rodziców. 

 

 

Profilaktyka czerniaka  „Znamię! Znam je?”   

 

W roku 2019 odbyła się kolejna edycja programu który został zainicjowany przez Fundację 

„Gwiazda Nadziei” a patronat merytoryczny nad programem objęła „Akademia Czerniaka”, 

powołana przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.  

Kampania edukacyjna „Znamię! Znam je?” ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży 

szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki nowotworów skóry.  

Realizowane działania edukacyjne  wpływają na stan wiedzy uczniów w zakresie 

umiejętności rozpoznania czerniaka oraz na zmianę postaw dotyczących  samobadania skóry oraz 

znajomości czynników podnoszących ryzyko zachorowania na czerniaka i zasady ochrony przed nim.  

Większość uczniów zadeklarowała, że po powrocie do domu obejrzy swoją skórę i będzie się 

stosowała do zasad ochrony przed czerniakiem, że z pewnością zmieni swoje nawyki.  Zdobytą 

wiedzę przekażą też rodzicom, ponieważ troszczą się o ich zdrowie i życie.  

W programie uczestniczyły 4 szkoły ponadgimnazjalne, edukacją objęto 378  uczniów. 

Program spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony nauczycieli realizujących oraz dużym 
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zainteresowaniem ze strony samych uczniów uczestniczących w programie.  

 

 

4.  Profilaktyka palenia tytoniu 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, którego celem 

jest zmiana postaw wobec palenia tytoniu, zmierzająca w kierunku zmniejszenia tego zjawiska w 

społeczeństwie. Celem pośrednim jest zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież. 

Szczególnie ograniczenie ilości dzieci narażonych na dym tytoniowy oraz zwiększenie odsetka osób 

nigdy nie palących. Zadania te realizowane są poprzez realizację programów edukacji antytytoniowej 

„Czyste Powietrze Wokół Nas” i „Bieg po zdrowie”.  

Ponadto podejmowane są interwencje nieprogramowe tj. „Światowy Dzień bez Tytoniu” oraz 

„Światowy Dzień Rzucania Palenia” mające na celu przekazywanie wiedzy o szkodliwości palenia i 

ochronę przed narażeniem na bierne palenie. 

 

„Czyste Powietrze Wokół Nas”  program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.   

Program skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców i opiekunów.  

 

Powiatowy konkurs plastyczny „Czyste Powietrze Wokół Nas”  

Działania edukacyjne w atrakcyjny i dostosowany do wieku dzieci sposób prezentują tematykę 

zdrowia i profilaktyki. Dzieci chętnie angażowały się w zajęcia programowe, w ramach których 

zdobyły umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, pozyskały podstawową wiedzę na 

temat konieczności ochrony przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Omawiana tematyka 

ma wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych u dzieci i ich rodziców, co 

ukazały prace plastyczne przygotowane w ramach powiatowego konkursu plastycznego, który 

zrealizowany został we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach, Wydziałem 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.   

Program od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zasięg programu w roku 

szkolnym 2018/2019  pozostaje zbliżony do poprzednich lat realizacji  i objął  21 przedszkoli oraz 



 

stan sanitarny powiatu w roku 2019 

 

Strona 103 z 124 

 

oddziałów przedszkolnych w powiecie głubczyckim. Programem objęto 621 dzieci uczęszczających 

do przedszkoli i 450  rodziców dzieci uczestniczących w programie.  

 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.  

 

Program skierowany jest do uczniów   klas IV  szkoły podstawowej  oraz do rodziców 

i opiekunów uczniów. Celem głównym programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na 

temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów. 

Cele szczegółowe programu to przekonanie uczniów o tym, że używanie wyrobów 

tytoniowych nie jest normą oraz że większość ludzi zarówno w Polsce, jak i na świecie nie pali. 

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod 

aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie 

kreatywności i aktywności. W programie uczestniczyło 10 szkół podstawowych a edukacją objęto 

287 uczniów i 219  rodziców.  

 

 „Sam nie palę i innym odradzam” Wojewódzki Konkurs Fotograficzny 

 

 
 

W roku 2019 odbyła się XII edycja konkursu, którego adresatami byli uczniowie starszych 

klas szkół podstawowych województwa opolskiego. Wpłynęło 137 zdjęć z 27 szkół, wykonanych 

przez 73 uczniów z całej opolszczyzny. Wykonane fotografie stanowią profilaktykę w autentycznej 

formie wyrazu. Zainteresowanie konkursem świadczy o skuteczności pomysłu. W gronie laureatów 

znalazła się uczennica Zespołu Szkół w Pietrowicach Zuzanna Puk zdobywając III miejsce w 

kategorii artystycznej. W roku ubiegłym laureatem konkursu został uczeń Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Baborowie Jan Lechoszest, którego pracę nagrodzoną I miejscem. 
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 Celem konkursu jest propagowanie mody na niepalenie, edukowanie młodzieży w zakresie 

zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających z czynnego i 

biernego palenia. Podczas uroczystej gali finałowej odbyło się wręczenie 

nagród oraz wystawa prac fotograficznych. 

 

Systematyczna egzekucja przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U z 2019r. poz.2182). 

Wszyscy obywatele mają prawo do ochrony swojego zdrowia.  

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie warunków i 

wymogów higieniczno-sanitarnych prowadzi systematyczne kontrole przestrzegania zakazu palenia 

w miejscach użyteczności publicznej.  

        W roku 2019 pracownicy PSSE w Głubczycach przeprowadzili 315 kontroli w obiektach 

użyteczności publicznej objętych prawnym zakazem palenia. Odsetek zakładów pracy oraz lokali 

gastronomiczno-rozrywkowych stosujących ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych stanowi 100 % zakładów skontrolowanych.  

Wojewódzka kampania zdrowotna "Bezpieczne wakacje" 

Kampania "Bezpieczne wakacje" realizowana przez Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  Celem głównym prowadzonych działań jest podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach 

wypoczynku letniego. Na terenie powiatu głubczyckiego prowadzona we współpracy z KP Policji.   

Edukacją w trakcie trwania interwencji „Bezpieczne Wakacje” objęto 94 uczestników 

podczas 3 zorganizowanych form wypoczynku letniego na terenie powiatu. Udzielono instruktaży 

dla personelu   i kadry wychowawczej.  

 Tematyka spotkań, pogadanek i prezentacji dotyczyła dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo 

dzieci w okresie wakacji a w szczególności: zasady bezpiecznego i zdrowego stylu życia (zdrowe 

odżywianie i aktywność fizyczna), profilaktyka zatruć pokarmowych, szkodliwość palenia, 

bezpieczeństwo nad wodą, szkodliwość nadmiernego opalania (oparzenia, udary, promieniowanie 

UV, rak skóry), zagrożenia w lesie i na działkach ( barszcz Sosnowskiego, zatrucia grzybami, 

wścieklizna, bąblowica, choroby przenoszone przez kleszcze pierwsza pomoc w użądleniu przez 

owady postępowanie w razie ukąszenia przez żmije, bezpieczne zachowanie wobec zwierząt). 

 

Podsumowanie i wnioski 

W roku 2019 zadania z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej przeznaczone były 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej, rodziców i opiekunów dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, kobiet w wieku rozrodczym, personelu medycznego i pacjentów 

zakładów opieki zdrowotnej oraz ogółu społeczeństwa.  

W wyniku podjętych działań oświatowo-zdrowotnych, różnymi formami oddziaływania 
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edukacyjnego objęto 7000  mieszkańców powiatu.    

 Działania z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej realizowane były głównie przy 

współpracy oraz dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkół i kadry pedagogicznej. Przy udziale placówek 

samorządu terytorialnego, placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów opieki zdrowotnej i 

innych instytucji lokalnych.  

           Dobrze układająca się współpraca lokalna pomiędzy instytucjami spotyka się z pozytywnym 

oddźwiękiem społecznym. Wpływa na zwiększenie świadomości społeczeństwa w obszarze zdrowia 

publicznego i ma wpływ na zmianę stylu życia  wśród mieszkańców powiatu głubczyckiego 
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XII. Informacje dotyczące obiektów znajdujących się na terenie powiatu, 

przekazanych pod nadzór Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego 

 

12.1 Oddział Epidemiologii 

 

 placówki pod nadzorem WSSE w Opolu: SPZOZ w Głubczycach, 

 w kwietniu 2019 r. przeprowadzono kontrolę w SP ZOZ w Głubczycach w następującym 

zakresie: 

 sposobu wykonania obowiązków nałożonych przez Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego decyzją pierwotną z dnia 30.05.2014 r. nr 

EP.9020.2.1.2014.WR oraz jej decyzji prolongującej z dnia 23.01.2017 r. o tym samym 

numerze, 

 kontrola realizacji szczepień ochronnych, warunków przechowywania preparatów 

szczepionkowych i sprawdzenie dokumentacji w zakresie szczepień w Punkcie Szczepień 

w Przychodni Powiatowej. 

 we wrześniu 2019 r. przeprowadzono kontrolę w SP ZOZ w Głubczycach w zakresie 

zapobiegania zakażeniom szpitalnym, w tym stosowania procedur sanitarnych, wykonywania 

badań mikrobiologicznych, izolacji pacjentów, w związku z pobytem pacjenta skolonizowanego 

K. pneumoniae NDM. 

 

Kontrola sposobu wykonania obowiązków nałożonych przez Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego decyzją pierwotną z dnia 30.05.2014 r. nr 

EP.9020.2.1.2014.WR oraz jej decyzji prolongującej z dnia 23.01.2017 r. o tym samym numerze 

 pkt. 1 – dostosować Oddział Neurologiczny do wymagań rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

– nie wykonano.  

 pkt. 2 – zorganizować właściwe warunki mycia, dezynfekcji, suszenia  

i przechowywania sprzętu do utrzymania czystości – wykonano. 

Termin realizacji punktu 1 prolongowano na wniosek strony do dnia 31.12.2021 r. 

 

Kontrola w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym, w tym stosowania procedur 

sanitarnych, wykonywania badań mikrobiologicznych, izolacji pacjentów, w związku z 

pobytem pacjenta skolonizowanego K. pneumoniae NDM 

 

Kontrolę przeprowadzono w związku z otrzymaną informacją o pobycie na Oddziale 

Wewnętrznym SP ZOZ w Głubczycach pacjentki skolonizowanej patogenem alarmowym K. 
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pneumoniae NDM. 

 

W wyniku kontroli ustalono, że przy przyjęciu pacjentki na Oddział Wewnętrzny nie zebrano  

informacji o hospitalizacjach przebytych w okresie poprzedzającym przyjęcie do SP ZOZ w 

Głubczycach. Nie pobrano wymazu do badań przesiewowych w kierunku nosicielstwa CPE przy 

przyjęciu pacjentki. 

 

Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu u pacjentki nosicielstwa K. pneumoniae NDM. SP 

ZOZ w Głubczycach podjęło następujące działania: 

 zwołano w trybie pilnym posiedzenie Zespołu Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń 

Szpitalnych. 

 Podjęto decyzję o pobraniu wymazów od wszystkich pacjentów znajdujących się na 

Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Neurologicznym, mającym bezpośrednie połączenie 

z Oddziałem Wewnętrznym. 

 Od 33 pacjentów pobrano wymazy z odbytu. 

 

Szpital posiada umowę na wykonywanie badań mikrobiologicznych z Laboratorium 

„Diagnostyka” w Jastrzębiu – Zdroju. U żadnego z pacjentów nie stwierdzono obecności K. 

pneumoniae NDM.  

Ponadto Zespół Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń SP ZOZ w Głubczycach ustalił: 

 konieczność rozszerzenia instrukcji „Zasady postępowania w przypadku identyfikacji 

szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC oraz 

MBL” i procedury „Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych” o wykonywanie 

badań przesiewowych u pacjentów przenoszonych z innych oddziałów oraz tych, którzy 

przebywali w oddziale szpitalnym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 

 kontrolę higieny rąk personelu, 

 wykonanie powtórnych badań mikrobiologicznych u osób z kontaktu. 

 

Po otrzymaniu informacji o konieczności ponownego przyjęcia pacjentki podejrzanej 

o nosicielstwo K. pneumoniae NDM na Oddział Wewnętrzny wdrożono działania mające na celu 

zapobieżenia przeniesienia kolonizacji na innych pacjentów. Działania dotyczyły:  

 izolacji pacjentki, 

 wydzielenia dla izolowanej pacjentki personelu medycznego i sprzątającego, 

 zastosowaniu u osób wchodzących na salę chorych, na której umieszczona została pacjentka, 

jednorazowej odzieży ochronnej, po użyciu traktowanej jako odpad medyczny, 

 zastosowaniu jednorazowej pościeli, 

 wydzieleniu dla pacjentki sprzętu medycznego (stetoskopów, ciśnieniomierza itp.), 

 stosowaniu masek i czepków ochronnych, 

 przestrzegania mycia i dezynfekcji rąk, 

 wykonania dezynfekcji sali chorych metodą zamgławiania po wypisaniu pacjentki. 

 

W związku z koniecznością dializowania, pacjentka transportowana była do Stacji Dializ 
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mieszczącej się w budynku Szpitala. Podczas transportu do Stacji Dializ pacjentka oraz personel 

ubrany był w jednorazową odzież ochronną (fartuchy, czepki, maseczki chirurgiczne). Wózek 

służący do transportu po każdym użyciu był dezynfekowany. Personel Stacji Dializ został 

poinformowany o konieczności przestrzegania izolacji kontaktowej.  

 

Na Oddziale Wewnętrznym pacjentka izolowana była w jednoosobowej sali chorych, 

wyposażonej w węzeł sanitarny. Do utrzymania higieny pacjentki stosowano jednorazowe 

specjalistyczne chusteczki i gąbki. Zastosowano pościel jednorazową – wymienianą codziennie. Do 

opieki nad pacjentką wyznaczone zostały konkretne osoby. Podczas każdorazowego wejścia do sali 

chorych personel stosował jednorazowe ubranie ochronne. Do karmienia pacjentki wyznaczona 

została jedna pielęgniarka. Stosowano jednorazowe sztućce  

i naczynia. Dwa razy dziennie przeprowadzana była dezynfekcja powierzchni oraz wyposażenia sali 

chorych. Do dezynfekcji powierzchni zastosowano 15% roztwór środka Oxivir CE plus. Do 

dezynfekcji węzła sanitarnego zastosowano środek Titan Chlor plus. 

Wszystkie odpady wytwarzane na sali chorych klasyfikowane były jako odpady medyczne. 

Na sali ustawiono dwa pojemniki na odpady – jeden przy łóżku pacjentki, drugi przy wejściu do sali. 

Odpady odbierane były przez pracownika gospodarczego Szpitala. Transport odpadów odbywa się w 

zamykanym, szczelnym pojemniku. 

 

W SP ZOZ w Głubczycach są opracowane i stosowane procedury sanitarne w zakresie: 

 izolacji pacjentów 

 wykonywania badań mikrobiologicznych 

 postępowania w przypadku identyfikacji szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae 

wytwarzających karbapenemazy typu KPC oraz MBL. 

 

Po kontroli zalecono: 

 Przestrzegać zasad określonych w procedurze „Zasady postępowania w przypadku 

identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy”, opracowanej 

przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, w tym w zakresie wykonywania badań 

mikrobiologicznych o osób mających kontakt z pacjentem skolonizowanym/zakażonym 

szczepem CPE. 

 

 

Kontrola Szpitala w zakresie szczepień ochronnych tj.: realizacji szczepień ochronnych, 

warunków przechowywania preparatów szczepionkowych oraz prowadzonej dokumentacji 

w zakresie szczepień 

 

Kontrola Punktu Szczepień dotyczyła: 

 Warunków przechowywania preparatów szczepionkowych – szczepionki przechowywane w 

nowej lodówce zakupionej w 2018 r., która wyposażona jest  

w całodobowy elektroniczny pomiar temperatury z powiadamianiem SMS. W dniu kontroli 
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temperatura w lodówce prawidłowa. W czasie kontroli Punktu  nie było możliwości 

sprawdzenia  zapisu temperatury. 

 Wg oświadczenia pielęgniarki, każdorazowy odczyt pomiaru temperatury może być 

dokonany we współpracy z informatykiem.   

 Ilość szczepionek w lodówce zgodna ze stanem magazynowym, wszystkie szczepionki  

z aktualnymi datami ważności.      

 Realizacji szczepień ochronnych – szczepienia prowadzone na bieżąco, zgodnie z PSO. 

 Dokumentacji w zakresie szczepień – dokumentacja prowadzona prawidłowo.  

 

Wydano zalecenie: 

 w trybie natychmiastowym  podjąć działania umożliwiające całodobowy dostęp do rejestru 

pomiaru  temperatury w komputerze w Punkcie Szczepień w Przychodni Powiatowej. 

 

   

12.2 Oddział Higieny Komunalnej 

 

Nadzór nad jakością wody 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach – nie zaplanowano poboru 

próbek wody w kierunku Legionella sp., ponieważ jakość ciepłej wody  

w poprzednich latach spełniała wymagania sanitarne.  

 Wodociąg lokalny przy SP ZOZ w Głubczycach - w ramach prowadzonego monitoringu jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. 

Jakość wody spełnia wymagania sanitarne w zakresie zbadanych parametrów 

mikrobiologicznych. Pismem z dnia 19.12.2019r. nr HK.9020.84.2018.AG na podstawie badań 

prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, wydano roczną ocenę jakości wody 

stwierdzającą przydatność wody do spożycia.  

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Filie w Dzbańcach - w ramach prowadzonego 

monitoringu jakości wody przeprowadzono badania wody ciepłej w kierunku obecności 

pałeczek Legionella sp. Stwierdzono wysokie oraz średnie skażenie sieci wodociągowej. 

Wydano decyzję z dnia 16.08.2019r. nr HK.9020.41.2019.JR z rygorem natychmiastowej 

wykonalności. Decyzję wykonano, jakość wody spełnia wymagania sanitarne. 

  

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Filie w Branicach, w Bliszczycach, Boboluszkach, 

Głubczycach, Kietrzu, Radyni - nie zaplanowano poboru próbek wody w kierunku Legionella 

sp., ponieważ jakość ciepłej wody w poprzednich latach spełniała wymagania sanitarne.  

 

Domy Pomocy Społecznej 

 

Pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu w 2019 r. 

znajdowało się 8 obiektów, tj.: 
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 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie; 

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie – filia w Dzbańcach; 

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie – filia w Radyni; 

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie – filia w Branicach; 

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie – filia w Boboluszkach; 

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie – filia w Bliszczycach; 

 Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Klisinie – filia w Głubczycach; 

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie – filia w Kietrzu. 

 

W ramach sprawowanego nadzoru skontrolowano 2 obiekty, tj.: 

 DPS w Klisinie - filia Dzbańce – w trakcie kontroli stwierdzono brudne z zaciekami  

i odpryskami farby ściany lub/i sufity w: pokoju nr 6 na II piętrze, pomieszczeniach higieniczno 

– sanitarnych na parterze i II piętrze oraz klatce schodowej ewakuacyjnej (palarni). Ponadto 

stwierdzono, nieskuteczną wentylację w pomieszczeniu palarni. Wydano decyzję nakazującą 

usunięcie nieprawidłowości z terminem realizacji do dnia 31.03.2020 r; 

 DPS w Klisinie - filia Boboluszki – w trakcie kontroli obiektu nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – higienicznego i technicznego. Postępowanie z 

odpadami oraz bielizną prowadzone prawidłowo. 

 

Nadal trwa realizacja nakazów decyzji nałożonej w 2018 r., na DPS w Klisinie - filia Branice, 

dot. zawilgoconych, z zaciekami ścian oraz sufitów w niektórych pokojach mieszkańców, 

pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, sali rehabilitacji. Wydano decyzję nakazującą usunięcie 

nieprawidłowości z terminem realizacji do dnia 30.06.2019 r.  

 

Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach Szpital Powiatowy w 

Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26  

 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2019 r. stwierdzono wykonanie kolejnych nakazów 

decyzji Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

z 2014 r., tj. zapewniono:  

 właściwy stan sanitarny, w tym pod względem technicznym:  

 powierzchni podłogowych na wszystkich półpiętrach obu klatek schodowych, 

 łóżek oraz szafek przyłóżkowych będących na wyposażeniu Oddziału Dziecięcego  

(łóżka w odcinku dzieci starszych zostały wymienione na nowe, dzięki Fundacji WOŚP), 

  myjnię – dezynfektor w brudowniku  Oddziału Dziecięcego, 

 punkt pielęgniarski w  Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, 

 wentylację mechaniczną wyciągową w brudowniku Oddziału Ginekologiczno – 

Położniczego, 

 pomieszczenie porządkowe na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego  

i Noworodkowego. 
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 Szpital uzyskał decyzję prolongującą termin wykonania pozostałych nakazów decyzji  

z 2014 r. w zakresie zapewnienia: 

 właściwego stanu sanitarnego, w tym pod względem technicznym: 

 drewnianych łóżek będących na wyposażeniu Oddziału Chirurgii Ogólnej  

i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego,  

 szafek przyłóżkowych w salach chorych Oddziału Chirurgii Ogólnej; 

 myjni – dezynfektor lub maceratora w brudowniku Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. 

 

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono niewykonanie zadań zapisanych dotychczas  

w Programie dostosowawczym. W związku z faktem, iż ustawowy termin dostosowania placówek 

zakończył się z dniem 31.12.2017 r., tutejszy organ nałożył na stronę decyzję nakazującą wykonanie 

obowiązków w zakresie: 

 zapewnienia pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego w Oddziale Ginekologiczno – 

Położniczym oraz Wewnętrznym, 

 zapewnienia pomieszczenia dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia, po 

porodach powikłanych, w którym zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy 

użyciu kamer wyposażonych w funkcję autostartu w Zespole Porodowym, 

 zapewnienia pomieszczenia higieniczno – sanitarnego dostoswanego do potrzeb  osób 

niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażonego 

dodatkowo w natrysk i wózek – wannę w strukturze Izby Przyjęć, 

 zapewnienia Centralnej Sterylizatornii spełniającej wymagania określone  

w załączniku nr 1  rozdziale XI rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 595), 

 dostosowania Bloku Operacyjnego do stawianych wymagań. 

 

Mając na względzie, iż dostosowanie placówki do wymogów zostało ujęte w planie 

finansowym modernizacji szpitala wraz z harmonogramem prac remontowych, zatwierdzonym przez 

Zarząd Powiatu w Głubczycach, tutejszy organ przychylił  

się do wskazanych przez stronę terminów dostosowania placówki. Realizacja poszczególnych zadań 

nałożonych obowiązkiem decyzyjnym rozłożona została na okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2024 r.  

 

 

12.3 Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 

 

Pod nadzorem z terenu powiatu głubczyckiego znajdowały się następujące obiekty żywienia 

zbiorowego: 

a) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, 48-100 Głubczyce, ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie nr 26. 
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b) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach – kuchnia niemowlęca, 48-

100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. 

c) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, 48-100 Głubczyce, ul. Dworcowa nr 10. 

d) Dom Pomocy Społecznej „Klisino” w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice.  

e) Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Boboluszkach, Boboluszki, 48-140 Branice.  

f) Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Radyni, Radynia, 48-100 Głubczyce.  

g) Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Branicach, 48-140 Branice ul. Szpitalna 18. 

h) Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - filia w Dzbańcach, 48-140 Branice.  

i) Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Bliszczycach, Bliszczyce nr 76, 48-140 Branice.  

j) Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach - internat, 48-100 Głubczyce, ul. Aleja Śląska 1. 

k) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach - Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu,  Krasne Pole 20 b,  

48-100 Krasne Pole. 

l) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza Interwencyjna „Gniazdo” w Głubczycach 48-100 Głubczyce, 

ul. Niepodległości 1. 

m) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych 48-100 Głubczyce, ul. 

Raciborska 17. 

n) Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Kietrzu, 48-130 Kietrz, Plac Biskupa Konrada nr 1. 

 

W roku 2019 przeprowadzono kontrole sanitarne w następujących zakładach: 

 

e) Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Boboluszkach, Boboluszki, 48-140 Branice. 

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie z filią w Boboluszkach przeznaczony jest dla osób 

przewlekle, psychicznie chorych. Czystość kontrolowanych pomieszczeń produkcyjnych, 

magazynowych i socjalnych była zachowana. Kierownik placówki poinformował o zaplanowanym 

na 2019 roku malowaniu pomieszczeń pionu żywienia. W pomieszczeniu jadalni wydzielono miejsce 

na kuchenkę ogólnie dostępną dla mieszkańców, w której mogą być przechowywane środki 

spożywcze przeznaczone na dodatkowe posiłki. Od czasu ostatniej kontroli zakupiono nowy kocił 

warzelny. 

 Proces technologiczny produkcji posiłków nie uległ zmianie - posiłki (śniadanie, II śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja) produkowano w kuchni od surowca do wyrobu gotowego. Drugie 

śniadania przygotowywano dla wszystkich mieszkańców, natomiast podwieczorki wydawano tylko 

osobom chorym na cukrzycę. Dodatkowo kuchnia przygotowuje również około 83 posiłki dla 

mieszkańców DPS-ów filii w Boboluszkach i filii w Branicach. W kuchni zatrudniano łącznie 6 osób, 

a wartość całodobowego wyżywienia brutto wynosi ok. 7,8 zł/osobę. Jadłospisy wywieszano do 

wiadomości mieszkańców. Zgodnie z oświadczeniem podopieczni mają dostęp do podstawowych 

produktów i gorących napoi poza głównymi posiłkami.   

Dokonano teoretycznej oceny jadłospisów dla diety podstawowej za okres 10 dni, korzystając 

z „Arkusza oceny dekadowej jadłospisów”, w wyniku której jadłospisy oceniono jako zadowalające. 

Wniesiono następujące uwagi: 

 zbyt małe, niezgodne z zaleceniami spożycie warzyw i owoców w posiłkach; 
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 zwiększyć spożycie mleka i przetworów mlecznych (w tym napojów fermentowanych) 

oraz produktów zbożowych z pełnego przemiału. 

 

 

f) Dom Pomocy Społecznej „Klisino” - filia w Radyni, Radynia, 48-100 Głubczyce. 

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie z filią w Radyni przeznaczony jest dla osób psychicznie 

chorych. Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. 

Powierzchnie robocze szafek, blatów, sprzętów w pomieszczeniach kuchni, a także urządzenia 

chłodnicze, naczynia stołowe i kuchenne czyste, w dobrym stanie technicznym. Właściwe 

zabezpieczenia przez szkodnikami oraz prawidłowa gospodarka odpadami.  

Proces technologiczny produkcji posiłków nie uległ zmianie - posiłki (śniadanie, II śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja) produkowano w kuchni od surowca do wyrobu gotowego. Dodatkowo 

kuchnia produkuje również około 104 posiłki w formie cateringu dla mieszkańców DPS-u filii 

w Radyni oraz dla DPS-u „Kombatant” w Głubczycach. W kuchni zatrudniano łącznie 5 osób, a 

wartość całodobowego wyżywienia brutto wynosi ok. 7,8 zł/osobę. Według oświadczenia 

podopieczni mają dostęp do podstawowych produktów i gorących napoi poza głównymi posiłkami. 

Jadłospisy sporządza dietetyk  

w DPS-ej w Klisinie. Dokonano teoretycznej oceny jadłospisów dla diety podstawowej za okres 10 

dni, korzystając z „Arkusza oceny dekadowej jadłospisów”, w wyniku której jadłospisy oceniono 

jako zadowalające. Wniesiono następujące uwagi: 

 zbyt małe, niezgodne z zaleceniami spożycie warzyw i owoców w posiłkach; 

 zwiększyć spożycie mleka i przetworów mlecznych (w tym napojów fermentowanych) 

oraz produktów zbożowych z pełnego przemiału. 

 

h) Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - filia w Dzbańcach, 48-140 Branice. 

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie z filią w Dzbańcach przeznaczony jest dla osób 

przewlekle psychicznie chorych. Stan sanitarno-higieniczny wszystkich skontrolowanych 

pomieszczeń kuchennych, magazynowych oraz aneksów nie budził większych zastrzeżeń. W czasie 

kontroli uzgodniono w Kierownikiem i Dyrektorem, że niezwłocznie do właściwego stanu zostaną 

doprowadzone łuszczące się sufity i ściany w pomieszczeniach kuchni właściwej i obieralni oraz 

regały w magazynie podręcznym. Od czasu ostatniej kontroli zakupiono nowe meble (szafki, blaty, 

stół kuchenny) do aneksów kuchennych na III i IV piętrze. 

Całodzienne posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) dla ok. 190 osób 

przygotowywano na miejscu w kuchni od surowca do wyrobu gotowego. Dodatkowo kuchnia 

przygotowuje w formie cateringu ok. 70 posiłków dla mieszkańców filii w Kietrzu, które dostarczano 

w termosach ze stali nierdzewnej i pojemnikach GN umieszczanych w pojemnikach 

termoizolacyjnych. Drugie śniadania przygotowywano dla wszystkich mieszkańców, natomiast 

podwieczorki wydawano głównie cukrzykom. Personel kuchni liczy 7 osób, a wartość całodobowego 

wyżywienia brutto wynosi ok. 7,8 zł/osobę. Jadłospisy sporządza dietetyk w DPS-ej w Klisinie. 

Według oświadczenia podopieczni mają dostęp do podstawowych produktów i gorących napoi poza 

głównymi posiłkami. 
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j) Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach - internat, 48-100 Głubczyce, ul. Aleja Śląska 1. 

W dniu maju br. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z anonimową interwencją 

rodziców dzieci mieszkających w Internacie przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach 

dotyczącą niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego stołówki i kuchni. W zakresie warunków 

zakwaterowania dzieci (pokoi i łazienek), interwencja została również rozpatrzona przez 

pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Opolu, którzy objęli ww. zakres 

odrębną kontrolą.  

Kontrolą objęto kuchnię, zmywalnię naczyń stołowych, punkt wydawania posiłków, okienko 

zwrotu naczyń oraz stołówkę. Placówka prowadzi własną kuchnię produkującą posiłki od surowca 

do gotowego wyrobu, od poniedziałku do piątku. Posiłki przygotowywano dla młodzieży 

przyjeżdżającej na 4-tygodniowe kursy zawodowe i mieszkającej w internacie oraz dzieci 

mieszkających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Interwencyjnej GNIAZDO w Głubczycach. 

Stan sanitarno-higieniczny wszystkich skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. 

Stoły, blaty, szafki, garnki kuchenne, naczynia kuchenne i stołowe, a także sprzęt pomocniczy 

w kuchni spełniał wymagania odpowiednich przepisów. Czystość podłóg, ścian i sufitów 

pomieszczeń kuchennych nie budziła zastrzeżeń. Sprawdzono zapisy z zakresu GMP i GHP dot. 

rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych i stołówki – bez zastrzeżeń, prowadzono 

bieżące zapisy („Szorowanie i dezynfekcja podłóg, parapetów, mebli, zlewów i lodówek” w kuchni, 

„Szorowanie i dezynfekcja zlewu, mebli i podłóg” w zmywalni naczyń kuchennych oraz „Mycie i 

dezynfekcja podłóg i stołów” w jadalni). Według oświadczenia intendentki, młodzież korzystająca 

ze stołówki pełni dyżury i odpowiada za sprzątanie pomieszczenia po każdym posiłku. Personel 

kuchni codziennie po ostatnim posiłku (kolacji) sprawdza czystość stołówki i w miarę potrzeby 

sprząta pomieszczenie.  

Od czasu ostatniej kontroli w 2018r. wymieniono ociekacz na naczynia kuchenne, 

wymieniono blaty stołów pomocniczych, zakupiono piec konwekcyjny, patelnię eklektyczną oraz 

wymieniono zlewy na głębokie baseny ze stali nierdzewnej. W związku z powyższym wniesioną 

interwencję dotyczącą niewłaściwej higieny stołów w jadalni oraz garnków uznano za 

nieuzasadnioną.  

W grudniu 2019r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków 

nałożonych decyzją w styczniu 2019r. w związku ze stwierdzeniem niewłaściwego stanu sanitarno-

higienicznego niektórych sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach kuchni (blatów stołów w 

kuchni, ociekacza na naczynia kuchenne, wyeksploatowanych zlewów do mycia naczyń kuchennych 

i stołowych, oraz wyeksploatowanych urządzeń chłodniczych).  

Podczas kontroli sprawdzającej potwierdzono wykonanie obowiązków nałożonych decyzją w 

styczniu 2019r. oraz oceniono bieżący stan sanitarno-higieniczny: wymieniono na nowe blaty trzech 

stołów pomocniczych; zakupiono nowy, emaliowany ociekacz na naczynia kuchenne; zakupiono 

jeden jednokomorowy i dwa dwukomorowe zlewy ze stali nierdzewnej. Zaopatrzono kuchnię 

również w nową szafę chłodniczą firmy Bolarus. W otwieranych oknach w  jadalni i kuchni 

zamontowano nowe siatki przeciwko owadom. Stan  

sanitarno-higieniczny wszystkich skontrolowanych pomieszczeń zakładu nie budził zastrzeżeń - 

rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchni i stołówki prowadzono na bieżąco. 
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m) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych 48-100 Głubczyce,  

ul. Raciborska 17. 

Zespół Szkół Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Głubczycach prowadzi stołówkę dla uczniów szkół funkcjonujących w ramach Ośrodka tj.: szkoły 

podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. W placówce przebywają dzieci i młodzież z 

upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Stan  

sanitarno–higieniczny pomieszczeń bloku żywienia nie budził większych zastrzeżeń. Od czasu 

ostatniej kontroli potwierdzono doprowadzenie do właściwego stanu sufitu w kuchni i zmywalni. 

Natomiast ustalono z Dyrektorem, że do końca października br. zostanie pomalowany sufit w 

korytarzu komunikacyjnym prowadzącym do kuchni.  

Posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) produkowano w kuchni, od surowca do 

wyrobu gotowego, od poniedziałku do piątku dla dzieci mieszkających w internacie i około 50 

dwudaniowych posiłków obiadowych dla uczniów szkoły. Śniadania podawano w formie 

szwedzkiego stołu i z produktów ze śniadania dzieci przygotowują II śniadania do szkoły. Personel 

kuchni liczy 3 osoby, a wartość całodobowego wyżywienia brutto wynosi ok. 12 zł/osobę (obiad – 

6zł). Jadłospisy opracowuje intendent, wywieszano do wiadomości. Dodatkowo placówka bierze 

udział w programie zapewniającym dzieciom nieodpłatnie warzywa i owoce lub mleko i przetwory 

mleczne w ramach „Programu dla szkół”. Dokonano teoretycznej oceny jadłospisów całodziennych 

za okres 10 dni dla diety podstawowej korzystając z „Arkusza oceny dekadowej jadłospisów”, na 

jego podstawie dekadowy jadłospis oceniono jako zadowalający. Wniesiono następujące uwagi: 

 zbyt małe, niezgodne z zaleceniami spożycie warzyw i owoców w posiłkach; 

 zwiększyć spożycie mleka i przetworów mlecznych (w tym napojów fermentowanych) oraz 

produktów zbożowych z pełnego przemiału. 

 

W ww. obiektach na terenie powiatu głubczyckiego podczas kontroli informowano, że w 

przypadku żywności nieopakowanej od dnia 13 grudnia 2014r., zgodnie z „Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności” - obowiązkowe jest podanie wszelkich 

składników lub substancji pomocniczych użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności 

i nadal obecnych z produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie, powodujących alergie 

lub reakcje nietolerancji. Składniki te i substancje pomocnicze wymienione są w załączniku II do 

w/w rozporządzenia. 

Dodatkowo podczas każdej kontroli prowadzano pogadanki edukacyjne na temat aktualnych 

zasad prawidłowego odżywiania i najczęstszych błędów żywieniowych oraz pozostawiono materiały 

informacyjno-edukacyjne m.in.: „Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej”, „Piramidę 

Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dzieci i młodzieży”, „Piramidę Zdrowego Żywienia 

i Aktywności Fizycznej dla osób w wieku starszym”, „Zasady zdrowego żywienia związane z 

Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej”, „Zasady zdrowego żywienia związane z 

Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dzieci i młodzieży”, „10 zasad zdrowego 

żywienia osób starszych”, „Praktyczne wskazówki dla konsumentów ryb”, „Sól”, „Jak czytać 

etykiety”, „Czytaj etykiety – Alergeny w żywności”, „Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej 

żywności”, „Czytaj etykiety – Wartość odżywcza”, „Czytaj etykiety – Czym są węglowodany”, 
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„Czytaj etykiety – Białko”, „Czytaj etykiety – Tłuszcz”,  „Czytaj etykiety – Sól”, „Czytaj etykiety – 

Co to jest ‘E’ w żywności”, „Czytaj etykiety – Wskaźnik BMI”, „Czytaj etykiety – Dowiedz się 

więcej o napojach energetyzujących”, „5 kroków do bezpieczniejszej żywności”, „Czytaj etykiety – 

Co to jest ‘E’ w żywności”, „Czytaj etykiety – Jakie informacje znajdziesz na etykiecie produktu”, 

„Jak czytać etykiety”,  materiały z kampanii „Mniej cukru, soli, tłuszczu? Kupuję to!”. 

 

 

12.4 Oddział Higieny Pracy 

 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

Kontrola sposobu  spełnienia przez pracodawcę ogólnych wymogów  BHP oraz wymogów 

związanych z narażeniem pracowników na hałas i drgania mechaniczne. Stwierdzono 

nieprawidłowości: 

 brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych – hałasu i drgań mechanicznych 

miejscowych, 

 brak rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia, 

 brak kart badań i pomiarów czynników szkodliwych, 

 nie uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez hałas i drgania 

mechaniczne informacji nt. faktycznych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 

skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikających z interakcji pomiędzy 

hałasem i drganiami mechanicznymi, pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa 

pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i sygnałami bezpieczeństwa lub 

innymi dźwiękami, które pracownik powinien obserwować w celu ograniczenia ryzyka 

wypadku przy pracy, wpływu niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników 

narażonych na działanie drgań mechanicznych, a szczególnie drgań miejscowych, 

 nie uwzględnienie w skierowaniach na badania lekarskie pracowników zatrudnionych na 

stanowisku konserwatora czynników szkodliwych dla zdrowia, z podaniem wielkości 

narażenia oraz aktualnych wyników pomiarów tych czynników. 

Wydano decyzje z nakazami  przeprowadzeni  pomiarów środowiskowych  hałasu i drgań 

mechanicznych miejscowych, prowadzenia i dokonywania na bieżąco wpisów do rejestru czynników 

szkodliwych dla zdrowia i kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, uwzględnić 

w ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez hałas i drgania mechaniczne informacje określone 

w § 4 ust.1 pkt 4, 5, 12, 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 

mechaniczne, sporządzania prawidłowo skierowań na badania lekarskie pracowników zatrudnionych 

na stanowisku konserwatora, poprzez określenie w nich czynników szkodliwych dla zdrowia, 

wielkości narażenia oraz aktualnych wyników pomiarów tych czynników. 

 

SP ZOZ w Głubczycach 

Skontrolowano sposób realizacji przez pracodawcę wymagań związanych z występowaniem 

w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych, w tym przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie 
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ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nie stwierdzono 

naruszenia przepisów prawnych. Wydano zalecenia: 

 Zweryfikować Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie zranień ostrymi 

narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 01.01.2019 r. – 31.06.2019 r. 

 Stwierdzono rozbieżności pomiędzy informacjami zamieszczonymi w „Wykazie zakłuć…” 

i „Raporcie o bezpieczeństwie…” w zakresie: jednostki organizacyjnej podmiotu, rodzaju 

sprzętu, przyczyn i okoliczności zranień. W cz. II raportu nie wymieniono stosowanych na 

oddziałach szpitala, ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed 

zranieniami.  

 Ujednolicić dane zamieszczone w „Raporcie... z 01.07.18 – 30.12.18” z danymi w 

„Wykazie… z 2018 r.” 

 Wskazanym wydaje się sporządzenie „Raportu…” na podstawie „Wykazu zakłuć…” oraz  

zapoznanie się z przewodnikiem po rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami 

używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z grudnia 2013 r. – szczególnie zał. nr 

3, opracowanym przez Polskie Towarzystwo Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych. 

 Oznakować znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym pojemniki (kosze) na 

odpady medyczne.  

 Ujednolicić czynniki biologiczne zagrożenia grupy 3 wskazane w „Rejestrze pracowników 

narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego 3 grupy zagrożenia” oraz 

ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Pielęgniarka Izby Przyjęć.  

 

12.5 Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży  

 

W 2019 r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Opolu nadzorował 6 placówek znajdujących się na terenie powiatu 

głubczyckiego. Wśród będących pod nadzorem placówek znajdowały się: 2 zespoły szkół,  

1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze  

oraz 1 pozaszkolna placówka specjalistyczna (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach). Zespoły szkół tworzone były przez: 

2 licea ogólnokształcące, 4 ponadpodstawowe szkoły zawodowe, 1 warsztat szkolny oraz 1 internat. 

 

Na terenie powiatu nie odnotowano placówek sezonowych (turnusów wypoczynkowych), które 

podlegałyby nadzorowi OPWIS. 

 

W minionym roku pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili na 

terenie powiatu głubczyckiego 3 kontrole. Skontrolowano 1 internat wchodzący w skład  zespołu 

szkół oraz 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

   

 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Głubczycach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka w 

Krasnym Polu. 



 

stan sanitarny powiatu w roku 2019 

 

Strona 118 z 124 

 

Placówka z limitem 30  miejsc, 10 pokoi mieszkalnych od 3 do 4 osobowych.  

W placówce przebywało 29 wychowanków, w wieku od 1 do 15 r/ż. Pokoje mieszkalne, 

kuchnia, pomieszczenia sanitarne i pozostałe pomieszczenia w placówce 

we właściwym stanie sanitarno-higienicznym, właściwe wyposażenie. Otoczenie 

oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w porządku i czystości. Podczas 

przeprowadzonej kontroli sanitarnej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Według oświadczenia dyrektora, placówka zostanie przeniesiona do budynku  

i pomieszczeń byłego schroniska w Zopowych, gdzie na dzień kontroli trwały prace 

remontowe. Dotychczas do OPWIS nie wpłynęła informacja o przewidywanym terminie 

zmiany lokalizacji placówki. 

 

 

 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Głubczycach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Interwencyjna „Gniazdo”  

 w Głubczycach.  

Placówka z limitem 14  miejsc, 6 pokoi mieszkalnych od 2 do 3 osobowych.  

W placówce przebywało 10 wychowanków, w wieku od 1 do 15 r/ż. Pokoje mieszkalne, 

kuchnia, pomieszczenia sanitarne i pozostałe pomieszczenia w placówce we właściwym 

stanie sanitarno-higienicznym. Wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w porządku i 

czystości. Podczas przeprowadzonej kontroli sanitarnej  

nie stwierdzono nieprawidłowości. Placówka nie posiada placu zabaw. 

Według oświadczenia dyrektora placówka zostanie przeniesiona do pomieszczeń budynku 

internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, gdzie  

na dzień kontroli trwały prace remontowe. Dotychczas do OPWIS  

nie wpłynęła informacja o przewidywanym terminie zmiany lokalizacji placówki. 

 

 

 Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach 

W internacie zakwaterowani głównie uczestnicy kursów zawodowych, trwających 4 

tygodnie.  Limit miejsc w internacie – 40, zmniejszony od roku szkolnego 2019/2020 r., ze 

względu na tworzoną na II piętrze placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

Liczba mieszkańców w dniu kontroli – 27, zamieszkujących w 7 pokojach. Placówka posiada 

własny blok żywieniowy (pełne wyżywienie zapewnione na miejscu)  

i pralnię. Warunki do utrzymania higieny osobistej prawidłowe. Standardy dostępności do 

urządzeń sanitarnych zachowane. Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki 

utrzymane w porządku i czystości.  

 

Liczba placówek, w których odnotowano nieprawidłowości – 0 

Liczba decyzji merytorycznych – 0 

Liczba decyzji prolongujących – 0  

Liczba decyzji płatniczych – 0 
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Liczba interwencji – 1  

 Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach  

W związku z wniesioną anonimową interwencją dotyczącą stanu higieniczno-sanitarnego 

części mieszkalnej placówki oraz bloku żywieniowego przeprowadzono kontrolę sanitarną. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie potwierdzono zarzutów 

wniesionych w zgłoszeniu. Interwencję uznano za nieuzasadnioną. 

 

Liczba mandatów karnych – 0 

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli w placówkach nie stwierdzono łamania zakazu palenia 

tytoniu. 
 

W 2019 r. na terenie powiatu głubczyckiego nie powstały nowe placówki podlegające  nadzorowi 

OPWIS, nie zlikwidowano także żadnej z istniejących dotąd jednostek. 
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XIII. Zakończenie 

      Wszystkie działania i zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

ukierunkowane na szeroko rozumianą ochronę zdrowia ludzi przed niekorzystnym wpływem 

szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz  zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób 

zakaźnych i zawodowych, miały charakter wielokierunkowy i dotyczyły podstawowych aspektów 

życia mieszkańców powiatu. 

Nadzór sanitarny prowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Głubczycach obejmował elementy środowiska człowieka, jakimi są m.in. woda i żywność, 

środowisko pracy, nauki i wypoczynku (zakłady pracy, placówki oświatowo-wychowawcze, obiekty 

turystyczno-wypoczynkowe, placówki ochrony zdrowia, obiekty użyteczności publicznej służące 

mieszkańcom). 

Prowadzono intensywną działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób 

zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz działalność prozdrowotną w 

kierunku szerzenia oświaty zdrowotnej. 

Wyniki prowadzonego w 2019r. nadzoru pozwalają na stwierdzenie, że stan sanitarny powiatu 

był zadawalający. 

W powiecie głubczyckim zauważono ogólnie korzystną  sytuację epidemiologiczną w 

obszarze chorób zakaźnych oraz w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych. Nie obserwowano 

epidemicznego występowania chorób zakaźnych, zaś wzrost liczby zachorowań na niektóre choroby 

zakaźne miał, podobnie jak w latach ubiegłych, charakter sezonowy lub był kontynuacją 

obserwowanych wcześniej trendów wieloletnich. 

Analiza wykazała: 

 spadek  zachorowań na ospę wietrzną, świnkę, WZW A, B i C oraz szkarlatynę, 

 wzrost zachorowań zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile, wirusowe 

zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rota wirusy 

oraz biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe, 

 wzrost w stosunku do lat ubiegłych zachorowań na salmonellozy, 

 wystąpienie zbiorowych zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella, które 

jednak nie stanowiły poważnego zagrożenia epidemiologicznego. Ogniska dotyczyły osób 

uczestniczących w małych imprez rodzinnych w mieszkaniach prywatnych. 

 znaczny spadek zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ospę wietrzną, 

 marginalną iliść zachorowań na krztusiec i odrę,  

 porównywalną ilość zachorowań na boreliozę jak w latach ubiegłych, 

 porównywalną ilość przypadków pokąsań przez zwierzęta jak w 2018 r., 

 wysoki stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku 1 – 19  roku życia na poziomie 

gwarantującym odporność zbiorowiskową dla wielu chorób, przy zaangażowaniu zarówno 

świadczeniodawców, sprawujących opiekę profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą, jak i osób 

sprawujących nadzór nad realizacją szczepień.  
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 Nie zanotowano zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób wysoce zakaźnych i 

szczególnie niebezpiecznych. 

 Konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych, wśród mieszkańców powiatu w zakresie 

zapobiegania chorobom zakaźnym, zwłaszcza tym, którym można zapobiegać poprzez 

profilaktykę. 

 

W roku  sprawozdawczym w powiecie głubczyckim zauważono ogólnie dobrą sytuację 

epidemiologiczną w obszarze chorób zakaźnych oraz w zakresie wykonawstwa szczepień 

ochronnych. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych, zaś wzrost liczby 

zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał, podobnie jak w latach ubiegłych, charakter sezonowy 

lub był kontynuacją obserwowanych wcześniej trendów wieloletnich. 

Analiza wykazała: 

 spadek  liczby zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella oraz liczby 

przypadków zakażeń o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, 

 wzrost zachorowań na zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile oraz wirusowe 

zakażenia jelitowe,  

 pozytywny aspekt wynikający z braku zgłoszeń zbiorowych zatruć pokarmowych, 

 spadek zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, 

 wzrost zachorowań na ospę wietrzną, 

 znaczny spadek zachorowań na Krztusiec, 

 marginalną zgłaszalność odry pomimo wzrostu zachorowań na odrę w Polsce                                         

i województwie opolskim,  

 porównywalną ilość zachorowań na boreliozę jak w latach ubiegłych, 

 porównywalną ilość przypadków pokąsań przez zwierzęta w 2018 w stosunku do 2017r., 

 wysoki stan zaszczepienia dzieci i młodzieży od 0 – 19 roku życia na poziomie gwarantującym 

odporność zbiorowiskową dla wielu chorób, przy zaangażowaniu zarówno świadczeniodawców, 

sprawujących opiekę profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą, jak i osób sprawujących nadzór 

nad realizacją szczepień.  

 

W 2019r. wszystkim mieszkańcom powiatu głubczyckiego dostarczano wodę pitną  zgodną z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Nie stwierdzono trwałych zanieczyszczeń wody. W przypadku krótkotrwałych przekroczeń 

wartości parametrów jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia natychmiastowo 

podejmowano działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody.  

 Blisko 45% zanieczyszczeń wody występujących w 2019r. wystąpiło w grupie wodociągów 

o produkcji poniżej 100m3 na dobę, 45% w grupie wodociągów produkujących od 100 do 1000 m3 

na dobę, 10 % w grupie wodociągów >1000m3 wody na dobę.   

Problemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu jest skuteczne zarządzanie 

bezpieczeństwem zdrowotnym wody w wodociągach produkujących ≤100m3 wody na dobę. 

 Wśród małych wodociągów obserwuje się wyższą w stosunku do większych wodociągów 
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liczbę przekroczeń parametrów mających wpływ na jakość wody.  

 

Stan sanitarno-techniczny obiektów  żywności  i żywienia zlokalizowanych na terenie powiatu 

głubczyckiego nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Na 220 skontrolowanych zakładów 

stwierdzono 1 zakład niezgodny z wymaganiami, co stanowi 0,45%.  

W 2019r. nie wystąpiły zjawiska które stanowiłyby istotne zagrożenie, zarówno pod względem skali 

zjawiska jak i rodzaju zagrożenia. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości można było skutecznie 

wyeliminować przy pomocy rutynowych procedur postępowania. 

 

Najwięcej uchybień sanitarnych stwierdzono w obiektach obrotu żywnością oraz obiektach produkcji 

żywności. Może to być spowodowane dużą rotacją personelu i w związku z tym brakiem 

dostatecznego doświadczenia i wiedzy pracowników na temat podstawowych zasad higien, wymagań 

higieniczno-sanitarnych obowiązujących w zakładach oraz potencjalnych zagrożeń.  

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości to: wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych 

po upływie terminu przydatności do spożycia, brak zachowania bieżącej higieny w placówkach oraz 

nieprawidłowy sposób postepowania z odpadami. Kolejnym problemem, który pojawił się głównie 

w grupie zakładów obrotu żywnością była obecność szkodników. Większość szkodników może 

przenosić niebezpieczne choroby w związku z czym w każdym przypadku podjęto natychmiastowe 

działania - wstrzymano działalność handlową do czasu przeprowadzenia skutecznej dezynsekcji i 

deratyzacji oraz usunięcia nieprawidłowego stanu sanitarnego pomieszczeń sklepu. Zwracano także 

właścicielom zakładów szczególną uwagę na utrzymanie czystości, wzmożenie zabiegów 

higienicznych oraz sprawdzenie szczelności budynków, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych.  

 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów na rynku żywności, w kontekście 

zmieniających się regulacji prawnych i pojawiania się nowych zagrożeń na tym rynku ważna jest  

ustawiczna edukacja wszystkich uczestników  łańcucha żywnościowego – konsumentów, 

producentów oraz dystrybutorów żywności. Aktualna sytuacja w zakresie szkoleń nie zawsze jest 

zadowalająca z uwagi na przejęcie odpowiedzialności za szkolenia przez przedsiębiorców, którzy 

często nie przywiązują należytej uwagi do tych zagadnień. 

 

Podczas kontroli sanitarnych prowadzone są także działania edukacyjne na rzecz poprawy 

świadomości i stanu wiedzy przedsiębiorców sektora spożywczego. Przedsiębiorców sektora 

spożywczego informowano o: 

 zmianach przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności m.in. dotyczących 

znakowania żywności, obowiązku informowania konsumentów o wartości odżywczej i 

składnikach spożywczych o działaniu alergizującym, 

 konieczności wdrażania i utrzymywania przez operatorów żywności zasad Dobrej Praktyki 

Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i systemu HACCP – Analizy 

Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, 

 obowiązujących zasadach higieny w przypadku prowadzenia produkcji pierwotnej żywności 

pochodzenia roślinnego,  
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 konieczności kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez 

popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia. Ma to szczególne znaczenie w 

przypadku osób odpowiedzialnych za organizację żywienia w placówkach żywienia 

zbiorowego, w tym placówkach oświatowo-zdrowotnych, 

 konieczności kształtowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej zdrowego stylu życia, ze 

szczególnym uwzględnieniem racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej jako 

głównych czynników w profilaktyce nadwagi i otyłości. 

 

 

Przeprowadzone w roku 2019 kontrole oraz analiza wyników tych kontroli, jak również porównanie 

z latami poprzednimi, pozwala na stwierdzenie, że sukcesywnie podnosi się poziom bezpieczeństwa 

pracy osób zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność na terenie powiatu 

głubczyckiego.  

 Pracodawcy mają świadomość obowiązków wynikających z przepisów prawa  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektem tego jest obniżenie ilości osób narażonych na 

przekroczony oraz podwyższony poziom natężenia hałasu. 

 Wyraźna tendencja malejąca liczby narażonych na ponadnormatywny hałas, to skutek 

wprowadzenia przez podmioty „programów działań zmierzających do ograniczenia narażenia na  

hałas i drgania mechaniczne”. 

            Zmiany parku maszynowego, uzupełnione poprzez zastosowanie sprzętu ochrony 

indywidualnej, z roku na rok przynoszą efekty w postaci zmniejszającej się liczby pracowników 

pracujących w przekroczeniach hałasu. 

 Jednocześnie głównym fizycznym czynnikiem szkodliwym jest nadal hałas.  

W przypadku pozostałych czynników, liczba pracowników narażonych nie ulega zmianie. 

 Duże znaczenie dla poprawy warunków pracy ma sporządzanie oraz wdrażanie programów 

ograniczenia narażenia na hałas i wibracje. Wydawane w roku 2018 w tym zakresie decyzje 

administracyjne, uwidoczniły potrzebę dalszego nadzoru nad wprowadzaniem i egzekwowaniem 

programów w poszczególnych podmiotach.   

 W roku 2019 potwierdzono natomiast tendencję zniżkową w zakresie zgłaszanych podejrzeń 

chorób zawodowych.  

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny sprawowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego realizuje ustawowe obowiązki i zadania w zakresie ochrony zdrowia publicznego,  w 

szczególności poprzez: 

 opiniowanie lub uzgadnianie pod względem higienicznym i zdrowotnym projektów 

planów zagospodarowania i innych dokumentów strategicznych      m. in. w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

 opiniowanie przedsięwzięć w ramach oceny oddziaływania na środowisko, 

 uzgadnianie dokumentacji projektowych inwestycji,  

 zajmowanie stanowisk w sprawie obiektów budowlanych przekazywanych do 

użytkowania. 
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nadzoru sanitarnego zajmowane są na wniosek zainteresowanych podmiotów lub w związku z 

wystąpieniami organów prowadzących postępowanie administracyjne. Liczba stanowisk zależy w 

dużej mierze od liczby przedsięwzięć planowanych i realizowanych w powiecie.  

 

Ocena projektowanych rozwiązań skupia się w szczególności na ocenie ryzyka narażenia 

ludności na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia 

człowieka w miejscu jego zamieszkania i przebywania.  

W wyniku prowadzonego nadzoru nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - 

wychowawczymi, a także nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży należy  stwierdzić,  że:  

9. Stan sanitarno - higieniczny w nadzorowanych placówkach na terenie powiatu systematycznie 

się poprawia. Większość skontrolowanych szkół zapewniła uczniom właściwe, czyli 

bezpieczne i higieniczne warunki do nauki. 

10. W placówkach sukcesywnie prowadzone są prace remontowe, mające na celu  poprawę stanu 

technicznego i dostosowanie do wyższych standardów. 

11. Podczas kontroli stwierdzono zaniedbania w utrzymaniu bieżącego porządku i czystości tylko  

w jednej placówce. 

12. We wszystkich nadzorowanych szkołach podstawowych zapewniono możliwość  

pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych. 

13. W coraz większym stopniu - w stosunku do roku 2018 - wszystkie meble, urządzenia i sprzęt 

sportowy posiadają stosowne certyfikaty. 

14. W skontrolowanych placówkach nie stwierdzono łamania zakazu palenia tytoniu.  

15. Wypoczynek na terenie powiatu został zorganizowany prawidłowo. 

16. Tornistry uczniów w większości przypadków mają prawidłową wagę, jednak istotna jest 

kwestia dążenia do zniwelowania ryzyka wad postawy u uczniów – bardzo ważny jest tu 

nacisk na współpracę z rodzicami i odpowiednie warunki szkolne takie jak: szafki na książki, 

mniej zadań domowych z podręcznikiem. 

 

W roku 2019 zadania z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej przeznaczone były 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej, rodziców i opiekunów dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, kobiet w wieku rozrodczym, personelu medycznego i pacjentów 

zakładów opieki zdrowotnej oraz ogółu społeczeństwa.  

W wyniku podjętych działań oświatowo-zdrowotnych, różnymi formami oddziaływania 

edukacyjnego objęto 7000  mieszkańców powiatu.    

 Działania z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej realizowane były głównie przy 

współpracy oraz dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkół i kadry pedagogicznej. Przy udziale placówek 

samorządu terytorialnego, placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów opieki zdrowotnej i 

innych instytucji lokalnych.  

           Dobrze układająca się współpraca lokalna pomiędzy instytucjami spotyka się z pozytywnym 

oddźwiękiem społecznym. Wpływa na zwiększenie świadomości społeczeństwa w obszarze zdrowia 

publicznego i ma wpływ na zmianę stylu życia  wśród mieszkańców powiatu głubczyckiego.  

 

    


