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I. WSTĘP  

Państwowa Inspekcja Sanitarna na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985r.  

(Dz. U. z 2011r . Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) jest powołana do realizacji zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:  

1) higieny środowiska, 

2) higieny pracy w zakładach pracy, 

3) higieny procesów nauczania i wychowania, 

4) higieny wypoczynku i rekreacji,  

5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

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

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia 

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 

zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach realizuje zadania przy 

pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach, 

która jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu 

państwa (art. 15 ust. 1. w/w ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej). 

Wdrożony Zarządzeniem Nr 8/2014 Dyrektora PSSE w Skierniewicach oraz  

Nr 2/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Łodzi z dnia 17 marca 

2014. system zarządzania w działalności kontrolnej PIS woj. łódzkiego, zgodnie z PN-EN 

ISO/IEC  17020:2012 ,,Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów 

jednostek przeprowadzających inspekcję”, zapewnia jednolity sposób wykonywania 

czynności kontrolnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego. 

System zarzadzania wsparty jest procederami kontrolnymi przekazanymi przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego do stosowania, jednolitymi na obszarze całego kraju.  

Oprócz działalności kontrolnej powiatowego inspektora w PSSE w Skierniewicach 

prowadzone są badania i analizy laboratoryjne. Oddział Laboratoryjny PSSE posiada 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 540. Laboratorium wykonuje badania 

próbek pobranych w ramach czynności kontrolnych z obszaru żywności i żywienia, wody, 

środowiska pracy i zamieszkania oraz wykonuje analizy materiału biologicznego pobranego 

od ludzi. Laboratorium działa w ramach zintegrowanej bazy laboratoryjnej Województwa 
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Łódzkiego i część oznaczanych prób pochodzi z innych powiatów. Posiadanie akredytacji jest 

potwierdzeniem wdrożenia systemu zarzadzania oraz kompetencji technicznych laboratorium.  

Zakres terytorialny działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Skierniewicach obejmuje miasto Skierniewice i powiat skierniewicki  

 

Zgodnie z przyjętym jesienią 2013r. „ Planem zasadniczych przedsięwzięć PSSE  

w Skierniewicach na 2014r.” głównym celem działalności PSSE w Skierniewicach minionym 

roku było:  

 Promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności  

i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób 

i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie 

zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego oraz 

prowadzenie działalności przeciwepidemicznej. 

 

Zestawienie działalności kontrolno-represyjnej za 2014r 

Pion 

Działalności 

Liczba 

przeprowa

-dzonych 

kontroli   

Liczba decyzji 

administracyjnych 

Liczba 

decyzji o 

zatwier-

dzeniu 

zakładu  

Liczba 

nałożo-

nych 

mandatów 

karnych  

Liczba 

upom-

nień  

Liczba 

opinii  

ogółem w tym 

płatniczych 

Nadzór 

Epidemiologi-

czny 
531 45 19 - - 10 - 

Higiena 

Środowiska 548 150 6 - - - 14 

Higiena 

Żywności, 

Żywienia  

i P.U. 

656 90 58 99 27 3 - 

Higiena Pracy 190 55 24 - - - - 

Higiena Dzieci 

i Młodzieży 172 16 5 - - 1 2 

Zapobiegawczy 

Nadzór 

Sanitarny 
51 - - - - - 123 

Oświata 

Zdrowotna 19 - - - - - - 

RAZEM 2167 356 112 99 27 14 139 
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Zestawienie działalności w zakresie poboru próbek i wykonywania badań (w tym badań 

na rzecz innych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych) za 2014r. 

 

Pion  

działaności  

liczba 

pobranych 

próbek   

Liczba 

wykonanych 

badań 

Liczba wykonanych oznaczeń 

chemicznych fizycznych mikrobiolo

gicznych 

Epidemiologia 
388 3164 --- --- 6432 

Higiena 

Środowiska 269 2973 4126 5388 3225 

Higiena Żywności, 

Żywienia i PU  
289 3440 742 1165 4435 

Higiena Pracy 
1376 87 41 262 --- 

Higiena Dzieci i 

Młodzieży --- 215 --- 215 --- 

Zapobiegawczy 

Nadzór Sanitarny --- --- --- --- --- 

RAZEM 2322 9879 4909 7030 14092 
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II. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

 Analizie poddano zgłoszone do PSSE w Skierniewicach wybrane choroby zakaźne, 

które w 2014r. stanowiły problem epidemiologiczny, bądź były monitorowane w ramach 

programów realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dokonana analiza 

wykazała, iż nastąpił spadek zapadalności na choroby wieku dziecięcego np. ospę wietrzną, 

świnkę, płonicę. Sytuację epidemiologiczną można uznać za zadawalającą mimo znacznego 

wzrostu zachorowalności na różyczkę. Powiatowe wskaźniki zapadalności innych 

rejestrowanych chorób zakaźnych kształtują się na poziomie ubiegłorocznym i są zbliżone 

wielkością do wskaźników wojewódzkich i krajowych. 

 

Wirusowe zapalenie wątroby 

Zachorowalność na wirusowe zapalenia wątroby nie 

stanowi od szeregu lat problemu w powiecie skierniewickim  

i w 2014r. kształtowała się nadal na bezpiecznym poziomie. 

Wskaźniki zapadalności na wzw typu B i typu C, wynoszące 

odpowiednio 2.3/100 tys. mieszkańców i 11.5/100 tys. są niższe 

od wskaźników wojewódzkich (tab. Nr 1 i Nr 2).  

W 2014r. zarejestrowano jedno zachorowanie na wzw typu A, był 

to przypadek przywleczony.  

Zachorowania na krwiopochodne typy wirusowego zapalenia wątroby zostały w większości 

zgłoszone jako przypadki przewlekłe (odnotowano 1 ostre zachorowanie na wzw typu C)  

i dotyczyły osób dorosłych. Przeprowadzone dochodzenia epidemiologiczne w zasadzie nie 

wskazały na konkretne źródła zakażenia, tylko w jednym przypadku zachorowanie na wzw 

typu C ma prawdopodobnie związek z zabiegiem operacyjnym na oddziale ortopedycznym 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.  

Utrzymująca się korzystna sytuacja epidemiologiczna zakażeń wzw typu B i typu C jest 

następstwem konsekwentnej, wieloletniej realizacji szczepień ochronnych przeciwko wzw 

typu B oraz pełnienia w zakładach służby zdrowia właściwego nadzoru epidemiologicznego 

eliminującego przyczyny szerzenia się tych zakażeń. 
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Ryc. Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby w latach 2008-2014. 

 

W następstwie wykonywanych badań serologicznych (dawców krwi, kobiet ciężarnych oraz 

osób ze styczności) wykryto w 2014 roku 6 nosicieli HBV i 8 nosicieli HCV. Wskazuje to,  

że pomimo bardzo korzystnej sytuacji epidemiologicznej wirusowych zapaleń wątroby 

rezerwuar tych drobnoustrojów w populacji nadal istnieje i może stanowić zagrożenie.  

 

Zatrucia pokarmowe 

 Obserwowana w ostatnich latach poprawa sytuacji 

epidemiologicznej zatruć pokarmowych jest zapewne następstwem 

konsekwentnie realizowanego nadzoru w obszarze bezpieczeństwa 

żywności oraz szerzenia wiedzy zdrowotnej w tym zakresie.  

Odnotowana w 2014r. na terenie miasta i powiatu skierniewickiego 

liczba zatruć pokarmowych jest nieco wyższa niż w roku 

poprzednim. Ogółem zatruciom uległo 47 osób, z których aż 31 wymagało leczenia 

szpitalnego. Powodem tak wysokiego odsetka hospitalizowanych był duży udział dzieci 

wśród chorujących (27 dzieci). 

Współczynnik zapadalności w tej jednostce (54.1) nadal przewyższa wskaźnik wojewódzki 

wynoszący 27.7 (tab. Nr 3).  

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dnaindia.com/sport/asian-games-2014/report-salmonella-other-dangerous-bacteria-found-in-asian-games-lunchboxes-2020625&ei=0gXnVN_xEK2d7gaGpIGoBw&bvm=bv.86475890,d.ZGU&psig=AFQjCNFVQYng43brRf6U_SK7hqUJdwiw5w&ust=1424512817480601
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Ryc. Liczba zatruć pokarmowych i wskaźnik zapadalności w latach 2008-2014. 

 

Zachorowania powodowane były głównie przez bakterie z rodzaju Salmonella, podobnie jak 

w latach poprzednich dominującym typem serologicznym była S. Enteritidis (18 przyp.),  

w 2 przypadkach S. Infantis, 1 przypadku S. Virchow. Najczęstszą przyczyną zatruć było 

spożywanie potraw sporządzonych na bazie lub z dodatkiem jaj kurzych, nie poddanych 

obróbce termicznej, oraz nieprzestrzeganie przez dzieci higieny rąk. Odnotowano jedno 

domowe zbiorowe zatrucie (9 osobowe) o nieustalonym czynniku etiologicznym. 

 

Ryc. Liczba zatruć pokarmowych wywołanych przez bakterie z rodz. Salmonella dla miasta 

Skierniewice i powiatu skierniewickiego latach 2008-2014.  
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W 2014r., w następstwie wykonywanych w PSSE badań laboratoryjnych, zarejestrowano 29 

nosicieli bakterii Salmonella, w tym 17 po przebyciu zakażenia pokarmowego, 11 wykrytych 

w ramach badań ze styczności, 1 w grupie badających się dla celów sanitarno – 

epidemiologicznych. Po przeleczeniu i ponownym wykonaniu badań 21 nosicieli skreślono  

z ewidencji.  

 Aktualnie dostrzegalny problem epidemiologiczny, zwłaszcza dotyczący małych 

dzieci, stanowią także zakażenia jelitowe (bakteryjne i wirusowe), które wykazują stałą 

tendencję wzrostową. Czynnikami etiologicznymi tych zakażeń były bakterie rodzaju 

Escherichia coli (8) oraz coraz częściej wykrywane w ostatnich latach rotawirusy (71). 

Zachorowania te charakteryzują się stosunkowo łagodnym przebiegiem, są diagnozowane  

u badanych osób skarżących się na dolegliwości żołądkowo – jelitowe.  

 

Borelioza 

Zachorowalność na tę jednostkę uległa znacznemu wzrostowi 

ponad 100% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2013r. 

zarejestrowano 19 a w 2014r. łącznie 43 przypadki boreliozy - 

współczynnik zapadalności wyniósł 49.5. Zakażenia dotyczyły  

w większości osób dorosłych, głównie mieszkańców miasta  

(34 przyp.), wszystkie zostały potwierdzone badaniami 

serologicznymi. Zachorowanie jednej osoby przebiegało  

z powikłaniami neurologicznymi i stawowymi, kwalifikującymi ją do leczenia szpitalnego.  

Analiza wywiadów epidemiologicznych wskazuje, 

że zakażone osoby były narażone na kontakt z kleszczami 

(zgłaszane ukąszenie kleszcza i rumienia wędrującego) na 

terenie podmiejskich ogrodów działkowych i kompleksów 

leśnych, zwłaszcza w Puszczy Bolimowskiej.  

 

Choroby wieku dziecięcego 

Większość chorób wieku dziecięcego, przeciwko którym od lat prowadzone są 

szczepienia ochronne, tj. poliomyelitis, odra, błonica i tężec noworodków nie występuje na 

terenie powiatu skierniewickiego. Wśród pozostałych jednostek chorobowych zaliczanych do 

tej grupy dostrzegalna jest wyraźna okresowość ich występowania.  
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W 2014r., nastąpił spadek wskaźników zapadalności  na ospę wietrzną (z 650.0 do 

531.4) oraz świnkę (z 10.4 do 2.3).  Zachorowalność na różyczkę i świnkę charakteryzującą 

się jeszcze na początku ubiegłego dziesięciolecia rekordowymi wskaźnikami zapadalności  

(od kilkuset do powyżej tysiąca na 100 tys. 

mieszkańców) została zdecydowanie obniżona. Wydaje 

się, że  korzystna sytuacja epidemiologiczna w tych 

jednostkach spowodowana jest wprowadzeniem  

w 10 roku życia obowiązkowych szczepień p/ko odrze, 

śwince, różyczce. Analiza zgłoszonych przypadków 

różyczki wskazuje natomiast na znaczący wzrost 

współczynnika zapadalności z 28.8 w 2013r. do 70.2  

w 2014 roku. Tłumaczyć to można dużą zachorowalnością w populacji osób nie objętych 

szczepieniami ochronnymi – zdecydowana większość zachorowań dotyczyła mężczyzn  

w przedziale wiekowym 18-22 lat. 

             

Ryc. Wysypka skórna w przebiegu chorób: ospy wietrznej (1) różyczki (2)  

 

 

Ryc. Liczba zachorowań na ospę wietrzną w latach 2012-2014. 
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W 2014r. odnotowano spadek z 23 w 2013r. do 9 przypadków zachorowań 

na płonicę, wskaźnik zapadalności wyniósł 10.4. Większość zachorowań dotyczyła dzieci 

i młodzieży a w 3 przypadkach osób dorosłych. Nie dopatrzono się ogniskowych powiązań 

epidemiologicznych – szkolnych, przedszkolnych bądź domowych. 

 

Pokąsania przez zwierzęta 

Zgłoszono 78 przypadków pokąsań (39 w mieście i 39 w powiecie) ludzi przez zwierzęta 

„podejrzane o wściekliznę”, sprawcami narażenia były: psy, koty, świnie i nietoperz. 

Wszystkie narażone osoby skierowano do punktu 

konsultacyjnego szczepień p/wściekliźnie. Podstawą podjęcia 

szczepień u 11 osób był kontakt ze zwierzętami nieznanymi, 

bądź poważne zranienia twarzy i głowy. W trzech przypadkach 

przerwano rozpoczęte szczepienia po podaniu 4 dawki, z uwagi 

na ujemne wyniki obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia. 

 

 

Ryc. Liczba pokąsań przez zwierzęta w 2014r. 

 

Inne choroby zakaźne stanowiące problem epidemiologiczny: 

Choroby ośrodkowego układu nerwowego. 

 W 2014r. zgłoszono 5 przypadków zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych 

i mózgu, z których 1 zakwalifikowano jako bakteryjny, 1 przypadek w przebiegu choroby 

meningokokowej 2 jako wirusowe, 1 nieokreślone. Zachorowania dotyczyły wyłącznie osób 

dorosłych. Czynnikiem etiologicznym w jednym przypadku był Streptococcus pneumoniae 

wyizolowany z płynu mózgowo – rdzeniowego osoby dorosłej. 

 

54 19 

3 

2 

pies znany

pies nieznany

kot znany

inne
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Gruźlica 

Odnotowano spadek zachorowalności na gruźlicę, zarejestrowano 

łącznie 5 nowowykrytych zachorowań, chorującymi były wyłącznie 

osoby dorosłe (2 w mieście i 3 na wsi).  Prątkujący stan gruźlicy 

stwierdzono u 2 chorych. Wszystkie osoby zakażone oraz pozostające 

z nimi w styczności zostały przekazane pod nadzór lekarski 

do odpowiednich placówek służby zdrowia. 

Grypa i zachorowania grypopodobne (tab. Nr 4) 

Ogółem w 2014r. zarejestrowano 8541 zgłoszeń (miasto 5436, powiat 3105) podejrzeń grypy 

i zachorowań grypopodobnych, z których większość przypada na zimowy okres epidemiczny 

(w m-cu lutym i  w m-cu marcu). 

W następstwie wykonanych badań diagnostycznych uzyskano potwierdzenie 2 przypadków 

grypy typu A. 

 

Ryc. Liczba zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne w latach 2004-2014. 

 

Przez cały okres zagrożenia zakażeniem chorobami grypopodobnymi lub grypą 

podejmowano działania prewencyjne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Sprowadzały się one do bieżącego monitorowania zachorowalności na grypę, 

wykonywania nieobowiązkowych szczepień ochronnych, zaopatrywania zakładów 

podstawowej opieki zdrowotnej w materiały do pobierana prób do badań oraz 

rozpowszechniania wiedzy o podejmowaniu działań profilaktycznych. 
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Ryc. Liczba zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne w 2014 roku. 

 

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych 

 

Stan zaszczepienia dzieci w mieście i powiecie skierniewickim opracowano na 

podstawie sprawozdań rocznych z realizacji szczepień (MZ-54). W 2014 roku Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach nadzorowała 22 placówki wykonujące 

szczepienia ochronne. Wyszczepialność (procent osób zaszczepionych) w zakresie szczepień 

obowiązkowych objętych Programem Szczepień Ochronnych wykonywana była na bardzo 

wysokim poziomie (ryc. poniżej). 

 

Ryc. Odsetek zaszczepionych przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis 

w latach 2012-2014 w różnych grupach wiekowych. 
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Od 2009 roku wprowadzono w Polsce obowiązkowe szczepienie przeciwko odrze, 

śwince i różyczce, początkowo dla dziewcząt z rocznika 1996 i 1997. W kolejnych latach 

szczepienie to rozszerzono również dla chłopców (począwszy od osób urodzonych po 31 

grudnia 1996 roku). Do 2013r. włącznie uzupełniono szczepienie osób urodzonych w latach 

1997-2000 i wyszczepialność była na poziomie około 99,3%. 

Odsetek uodpornienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w latach  

2012 – 2014 u dzieci w 1 roku życia kształtował się na poziomie 99,3 %, natomiast w 2 i 3 

roku życia w granicach 100 %.  

 

Ryc. Odsetek uodpornienia przeciwko odrze, śwince i różyczce dzieci w 2 i 3 roku życia  

w latach 2012-1014. 

 

Od 1995 roku prowadzony jest system ścisłego monitorowania niepożądanych 

odczynów poszczepiennych (NOP). W 2014 roku na terenie miasta i powiatu 

skierniewickiego nie zgłoszono żadnego przypadku NOP. 

Szczepienia zalecane dają możliwość rozszerzenia profilaktyki chorób zakaźnych. Problemem 

ograniczającym powszechność korzystania z tego rodzaju prewencji jest aspekt ekonomiczny, 

ponieważ koszt szczepionek zalecanych jest wysoki. Najwięcej szczepień z tej grupy 

wykonuje się w zakresie uodpornienia przeciwko pneumokokom. 
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Ryc. Szczepienia zalecane wykonane na terenie powiatu skierniewickiego w latach 2012-2014. 

 

W 2014 roku wykonano łącznie 1198 szczepień p/grypie. Od kilku lat zauważalna jest 

tendencja spadkowa liczby osób, które poddają się szczepieniom p/grypie. Najliczniej 

szczepiącą się, grupą wiekową są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, korzystający ze szczepień 

dofinansowywanych przez samorządy terytorialne. 

 

Ryc. Liczba osób zaszczepionych p/grypie w latach 2010 – 2014 w różnych grupach wiekowych 
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Tabela Nr 1 

Zachorowania i zapadalność na choroby zakaźne 

na terenie powiatu skierniewickiego (na 100 tys. mieszkańców) w roku 2014. 

Jednostki razem PSSE miasto pow. ziemski woj. Łódzkie 

chorobowe 2013 2014 2014 2014 2014 

 L. przyp. Zap. L. przyp. Zap. L. przyp. Zap. L. przyp. Zap. L. przyp. Zap. 

 Razem 33 38.0 47 54.1 24 49.3 23 60.1 742 29.6 

Zatrucia Salmonelozowe 33 38.0 38 43.7 22 45.2 16 41.8 694 27.7 

pokarm. Jad.kiełb. - - - - - - - - - - 

 Gronkowc. - - - - - - - - 5 0.2 

 Inne określ. - - - - - - - - - - 

 Inne nieokreśl. - - 9 10.4 2 4.1 7 18.3 42 1.7 

Zakażenia 

jelitowe 

bakteryjne 

E.coli 

biegunkotwórcza 
6 6.9 8 9.2 4 8.2 4 10.5 66 2.6 

Y.enterocolitika - - - - - - - - 11 0.4 

Zakażenia 

jelitowe 

wirusowe 

Rotawirusy 64 73.6 71 81.7 44 90.4 27 70.6 2049 81.7 

Inne określone 

i nieokreslone 
- - - - - - - - 777 31.0 

Czerwonka - - - - - - - - 13 0.5 

Salmonella pozajelitowa - - - - - - - - 6 0.2 

Krztusiec 2 2.3 7 8.1 4 8.2 3 7.8 305 12.2 

Odra - - - - - - - - 1 0.04 

Ospa wietrzna 565 650.0 462 531.4 259 531.9 203 530.7 9798 390.6 

Różyczka 25 28.8 61 70.2 28 57.5 33 86.3 364 14.5 

Świnka 9 10.4 2 2.3 2 4.1 - - 115 4.6 

Płonica 23 26.5 9 10.4 4 8.2 5 13.1 718 28.6 

Borelioza 19 21.9 42 48.3 33 67.8 9 23.5 404 16.1 

Poraż. wiotkie u dz.do l. 15 - - - - - - - - 4 0.2 

Szczep. p/wściekliźnie 24 27.6 11 12.7 9 18.5 2 5.2 644 25.7 

Grypa (przyp.potwierdzone) 31 35.7 2 2.3 2 4.1 - - 8 0.3 

Zap. opon mózg-rdzen. 3 3.5 4 4.6 2 4.1 2 5.2 30 1.2 

Zap. mózgu 1 1.2 1 1.2 - - 1 2.6 3 0.1 

Wzw 

typu A - - 1 1.2 - - 1 2.6 7 0.3 

typu B 2 2.3 2 2.3 1 2.1 1 2.6 153 6.1 

typu C 6 6.9 10 11.5 2 4.1 8 20.9 369 14.7 

typu B+C - - - - - - - - 3 0.1 

wzw inne, nieokr 1 1.2 - - - - - - 4 0.2 

Gruźlica płuc 9 10.4 5 5.8 2 4.1 3 7.8 - - 
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Tabela Nr 2 

Sytuacja epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby w mieście 

i na terenie powiatu skierniewickiego w latach 2008 – 2014. 

 

Rok WZW A WZW B WZW C 

 
l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. 

2008 - - 1 1.1 5 5.8 

2009 - - 3 3.5 4 4.6 

2010 - - 1 1.1 5 5.8 

2011 - - - - 10 11.5 

2012 - - 1 1.1 5 5.8 

2013 - - 2 2.3 6 6.9 

2014 1 1.2 2 2.3 10 11.5 

 

Tabela Nr 3 

Sytuacja epidemiologiczna zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella 

w latach 2008 –  2014 w mieście i na terenie powiatu skierniewickiego. 

 

Rok MIASTO POWIAT RAZEM 

 l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. 

2008 18 36.7 7 18.6 25 28.8 

2009 17 34.7 12 31.8 29 33.5 

2010 20 40.8 19 50.4 39 45.0 

2011 12 24.5 9 23.9 21 24.2 

2012 19 38.8 14 37.2 33 38.1 

2013 15 30.9 18 47.0 33 38.0 

2014 22 45.2 16 41.8 38 43.7 

 



─     19     ─ 
 

  

Tabela Nr 4 

Grypa i zachorowania grypopodobne w mieście 

i na terenie powiatu skierniewickiego w latach 2003 – 2014. 

 

Rok OGÓŁEM MIASTO POWIAT 

2003 11705 10473 1232 

2004 31 31 0 

2005 603 229 373 

2006 15 1 14 

2007 8 8 0 

2008 3 1 2 

2009 1240 759 481 

2010 19 4 15 

2011 106 71 35 

2012 133 117 16 

2013 4725 4640 85 

2014 8541 5436 3105 
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III. Stan sanitarny podmiotów leczniczych 

1. Działalność kontrolno-represyjna 

W 2014 roku stałym nadzorem sanitarnym objęto 107 obiektów służby zdrowia,  

tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach z 24 oddziałami klinicznymi, 

diagnostycznymi i działami pomocniczymi oraz 106 zakładów lecznictwa otwartego. 

Wyżej wymienione obiekty wizytowane były zgodnie z zaplanowanym na 2014r. 

harmonogramem działania głównie przez pracowników pionu Nadzoru 

Epidemiologicznego oraz wybiórczo przez pracowników pionu Higieny Środowiska  

i Higieny Żywności i Żywienia.  

Łącznie wykonano 306 kontroli sanitarnych (55 w szpitalu i 251 w zakładach lecznictwa 

otwartego), w wyniku których wydano 48 decyzji administracyjnych w tym:  

19 płatniczych,  5 merytorycznych,  2 przedłużające, 1 umarzającą, 1 wygaszającą oraz  

20 decyzji opiniujących spełnienie wymogów sanitarnych (8 w obiektach prowadzących 

indywidualną praktykę lekarską, 10 dot. NZOZ, 2 dotyczyły Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Skierniewicach). 

Innych działań administracyjnych ani karania mandatowego nie stosowano. 

 

2. Stan techniczny i funkcjonalność pomieszczeń 

2.1.  Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach 

Stan techniczno-sanitarny szpitala w zasadzie oceniany jest jako dobry. Większość 

oddziałów zorganizowana jest prawidłowo pod względem epidemiologicznym, posiada 

jednokierunkowe ciągi komunikacyjne, dostateczną ilość gabinetów zabiegowych  

i zespołów sanitarnych (odrębnych dla pacjentów i personelu), brudowników i innych 

tzw. pomieszczeń pomocniczych.  

Istniejące od lat trudności w zapewnieniu pełnej realizacji stawianych wymogów 

sanitarnych i p/epidemicznych wynikają z niewystarczającej bazy lokalowej, ze szczupłej 

powierzchni użytkowej niezupełnie dostosowanej do potrzeb szpitala (wobec rosnącego 

zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych), oraz z faktu posiadania tylko jednej windy 

służącej do transportu pacjentów, zaopatrzenia, odpadów itd. 

W 2014r. z uwagi na ograniczone środki finansowe, kierownictwo szpitala nie realizowało 

zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków technicznych  

i funkcjonalność tej placówki. Prowadzone, w niektórych jednostkach szpitalnych 
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działania (w większości przypadków jako następstwo pokontrolnych zaleceń Inspekcji 

Sanitarnej) sprowadzały się do tzw. bieżących, drobnych remontów polegających na:  

 odnawianiu zaniedbanych technicznie pomieszczeń i ciągów 

komunikacyjnych, 

 naprawach lub wymianie urządzeń sanitarnych,  

 naprawach lub wymianie sprzętów i wyposażenia pomocniczego.  

Jednak w żadnym z oddziałów szpitalnych warunki sanitarno-techniczne nie stwarzają 

zagrożenia epidemiologicznego. Do jednych z najlepiej zorganizowanych i nowocześnie 

wyposażonych oddziałów należą: nefrologiczny ze stacją dializ, kardiologiczny, 

położniczo – noworodkowy, chirurgiczny i OITiA.  

Aktualnie w nieodpowiednich warunkach przestrzenno-technicznych funkcjonują 

oddziały: wewnętrzny II i ortopedyczno-urazowy oraz blok operacyjny, w stosunku do 

których wdrożono postępowanie administracyjne. Występujące niedociągnięcia 

sanitarno-techniczne ujęte zostały w tzw. programie dostosowawczym zgodnie  

z zapisami dotyczącymi wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z 26 czerwca 2012 r.  

 

Oddział położniczo-noworodkowy 

Stan sanitarno – techniczny nie budzi 

zastrzeżeń. Oddział posiada wyodrębniony 

i dobrze zorganizowany blok porodowy 

z zachowanymi ciągami epidemiologicznymi, 

składający się z sali z 3 stanowiskami 

porodowymi oraz wydzielonej sali  

z sanitariatem dla porodów septycznych.  

Oddział funkcjonuje w systemie “rooming-in”, który umożliwia przebywanie matki  

z noworodkiem. Sale położnic są 2-łóżkowe (+2 łóżeczka dziecięce), wyposażone  

w punkty z wodą bieżącą do mycia rąk i pielęgnacji noworodka.  

Zaplecze sanitarne oddziału (odrębne dla pacjentek i personelu) oceniono dostatecznie. 

Oddział podlega wzmożonemu reżimowi sanitarnemu, w 2014r. – wykonano 4 kontrole 

bieżącego stanu sanitarnego i nie stwierdzano zaniedbań. 
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2.2 Zakłady lecznictwa otwartego 

Bieżący nadzór prowadzono w 37 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,  

13 publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 52 gabinetach prywatnych o charakterze 

zabiegowym, 2 gabinetach medycznych w zakładach pracy chronionej i 1 prywatnym 

laboratorium analitycznym. 

Placówki zorganizowane są w zasadzie prawidłowo, jak również spełniają w podstawowym 

zakresie obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Ich stan sanitarny nie uległ 

istotnym zmianom w stosunku do poprzedniego roku i w większości obiektów oceniany był 

jako zadowalający bądź dobry. Prowadzone prace na rzecz poprawy warunków technicznych 

realizowane były w niewielkim zakresie i ograniczały się do wykonywania niezbędnych 

napraw i odnowień niektórych pomieszczeń.   

W zakresie opieki ambulatoryjnej w 2013r. nakazano decyzją poprawę stanu sanitarno-

technicznego części pomieszczeń zespołu przychodni specjalistycznych Woj. Szpitala 

Zespolonego przy ul. Wita Stwosza. Do jesieni 2014r. zalecenia zostały wykonane. Brak uwag 

odnośnie pozostałych kontrolowanych obiektów.  
 

3. Blok żywienia 

Nadzorowano blok żywienia w Woj. Szpitalu Zespolonym tj. kuchnię główną, kuchnię 

mleczną i kuchenki oddziałowe. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 3 kontrole 

sanitarne, w tym 2 tematyczne w zakresie: 

 oceny wdrażania procedur systemu HACCP, z uwagi na warunkowe zatwierdzenie Punktu 

Wydawania Posiłków przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, 

 jakości żywienia hospitalizowanych 

Żywieniem pacjentów szpitala nadal zajmuje się firma cateringowa „CATERMED” S.A  

z siedzibą w Krakowie, która do świadczenia w/w usług wykorzystuje kuchnię centralną 

zlokalizowaną w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Produkcja odbywa się w 

pełnym cyklu produkcyjnym od surowca do gotowej potrawy przy stosowaniu naczyń 

tradycyjnych, zmywanych w centralnej zmywalni.  

Warunki sanitarno-techniczne kuchni mlecznej, aktualnie zlokalizowanej przy oddziale 

dziecięcym, oceniono jako dobre. Nie wnoszono zastrzeżeń do sposobu przyrządzania  

i przechowywania gotowych mieszanek mlecznych, marchwianki, kisielu i herbatek, które 

przygotowywane są w niewielkich ilościach, po kilka porcji rodzajowo. Nad prawidłowym 

stanem sanitarnym kuchenki i żywieniem małych pacjentów czuwa nadal pielęgniarka 

oddziałowa oddziału dziecięcego. W kuchni mlecznej wdrożone zostały procedury i instrukcje 

GHP/GMP oraz system HACCP. 
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4. Zaopatrzenie w wodę 

Wszystkie zakłady służby zdrowia zasilane są w wodę z 

wodociągów sieciowych zaopatrzenia zbiorowego o dobrej 

jakości bakteriologicznej i fizykochemicznej. Krótkotrwałe 

zanieczyszczenia mikrobiologiczne zanotowano na tylko 

1 wodociągu zaopatrującym przychodnię w Bolimowie.  

Ujęcie awaryjne posiada tylko szpital w Skierniewicach. 

Studnia tego ujęcia jest czynna, woda nadal posiada 

negatywną ocenę przydatności do spożycia ze względu na wysokie stężenie żelaza oraz 

powodowaną tym mętność. Obowiązuje decyzja na doprowadzenie tej wody do 

odpowiednich parametrów jakości (zapewnienie uzdatniania), aktualny termin upływa  

z końcem 2018 r.  

4.1 Ogrzewanie, ciepła woda, jakość wody ciepłej  

Szpital i część pozostałych obiektów w Skierniewicach korzysta z ciepłej wody  

i ogrzewania z sieci ciepłowni miejskiej. Pozostałe mają własne lub wspólne z innymi 

użytkownikami budynków kotłownie. W nielicznych przypadkach woda ciepła 

uzyskiwana jest z podgrzewaczy elektrycznych. Nie stwierdzono przypadków braku 

ciepłej wody przy umywalkach. 

Badania wody ciepłej w kierunku bakterii Legionella wykonywano tylko w obiekcie  

z opieką całodobową czyli szpitalu. Próbki pobrano w 5 oddziałach zlokalizowanych  

w 4 budynkach oraz w wymiennikowni. We wszystkich próbkach poza wymiennikownią 

stwierdzone wartości były w zakresie 100-1000 j.t.k. w 100 ml. Przedstawiono dyrekcji 

szpitala zalecenie przeprowadzenia płukania/przegrzania sieci. Powtórnie pobrane próbki 

wykazały, iż poziom tych bakterii poza jednym punktem obniżył się do wartości 

bezpiecznych. Po ponownym przegrzaniu sieci we wszystkich punktach oznaczone 

wartości były poniżej 100 j.t.k.. Badania takie wykonywane są corocznie od 2008 r.  
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Utrzymanie bieżącej czystości i porządku pomieszczeń 

Stan sanitarno-porządkowy obiektów oceniono jako dobry. Utrzymywaniem czystości 

bieżącej w jednostkach szpitalnych (oddziały i przychodnie) aktualnie zajmują się etatowi 

pracownicy. Na terenie szpitala wydzielone jest pomieszczenie magazynowo-gospodarcze 

do przechowywania środków czystościowych, 

przygotowywanie roztworów dezynfekcyjnych odbywa się 

w oddziałach, a od kwietnia 2014r. pranie mopów 

wykonuje firma zewnętrzna. Szpital zaopatrzony jest  

w dostateczną ilość mopów – wystarczającą do 

prawidłowego prowadzenia procesów mycia i dezynfekcji. 

W większości oddziałów zlokalizowane są brudowniki. 

Sprzątanie, polegające na zabiegach myjąco-

dezynfekcyjnych, odbywa się w systemie wózkowym 

(wózki cztero- i dwu-wiadrowe) i moboksu. Drobny sprzęt do mycia i prac porządkowych 

przydzielony jest do poszczególnych oddziałów. Sprzątanie zorganizowane jest  

w systemie dwuzmianowym (z uwzględnieniem dyżurów świątecznych i nocnych)  

i sprowadza się do utrzymywania należytym stanie sanitarno-higienicznym powierzchni 

niemedycznych tj. podłóg, ścian, okien, łóżek pacjentów, szafek i węzłów sanitarnych. 

Używany sprzęt posiada odpowiednie oznakowanie, przypisujące go do stosowania  

w poszczególnych oddziałach i pomieszczeniach. Za utrzymanie czystości w oddziałach 

szpitalnych odpowiada zatrudniony w nich personel. 

Szpital nie posiada centralnej stacji przygotowania łóżek, ich dezynfekcja odbywa się  

w oddziałach a materace i pościel odkażane są w komorze dezynfekcyjnej. 

Utrzymywanie czystości bieżącej w jednostkach organizacyjnych szpitala i innych 

zakładach opieki zdrowotnej (oddziały, przychodnie i ambulatoryjna opieka zdrowotna) 

zapewniane było we własnym zakresie i nie budziło zastrzeżeń PIS.  

 

Dezynfekcja i komory dezynfekcyjne 

We wszystkich obiektach służby zdrowia zabiegi dezynfekcyjne 

prowadzone są wyłącznie środkami chemicznymi dopuszczonymi 

do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Najczęściej 

używanymi do dezynfekcji preparatami są: 

-  do narzędzi - lysoformin 3000,  sekusept pulwer z aktywatorem, 
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               prosept instru, prosept brus, gigasept, stabimed, 

-  do powierzchni – desinfectant spray, incidin liquid spray, incidur spray, aerodesin  

               2000, alkohol etyl. skaż. chlorheksydyną, mikrozid spray, terralin, desam  

               effect, domestos, desprej, 

-  do rąk - manusan, skinman soft, spitaderm, anios gel, 

-  do sanitariatów, kaczek, basenów – domestos, suma tab  

-  inkubatorów -  meliseptol foam   

-  bielizny – dezynfekcja termiczna w komorze dezynfekcyjnej 

-  ścieków - podchloryn sodu 

Procesy dezynfekcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Przeznaczenie roztworów, środków chemicznych oraz dobór stężeń do poszczególnych 

rodzajów dezynfekcji jest prawidłowy. Placówki posiadają instrukcje dot. 

przygotowywania i posługiwania się środkami dezynfekcyjnymi. Stosuje się rotację 

środków dezynfekcyjnych, zwracając uwagę na skuteczność działania (preferowane są 

preparaty o szerokim spektrum) oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. 

Prowadzona jest także dezynfekcja powierzchni i przestrzeni za pomocą dyfuzora 

nocospray, z użyciem nadtlenku wodoru.  

Funkcjonująca w szpitalu komora dezynfekcyjna zorganizowana 

jest prawidłowo, z podziałem na część czystą i brudną, które są 

oddzielone śluzą sanitarną. Dezynfekcje komorowe prowadzone są 

metodą parową a każdy cykl dezynfekcji kontrolowany jest testami 

chemicznymi (wieloparametrowy test Des check). 

 

5. Sterylizacja 

Zakłady opieki zdrowotnej dysponują łączną ilością 52 aparatami sterylizacyjnymi,  

w tym 49 autoklawami, 2 sterylizatorami na suche, gorące powietrze oraz 1 sterylizatorem 

plazmowym (blok operacyjny). 

W szpitalu sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i innych przedmiotów 

medycznych odbywa się metodą parową i od 2009r. w bloku operacyjnym metodą 

plazmową. Procesy sterylizacji materiałów medycznych prowadzone są głównie  

w centralnej sterylizatorni, posiadającej 3 przelotowe autoklawy oraz w pracowni 

bakteriologicznej (1) - wykorzystywanymi w zasadzie dla potrzeb własnych. 

Wszystkie czynności związane z przygotowywaniem materiałów do sterylizacji 

(dezynfekcja końcowa narzędzi, mycie, suszenie, pakietowanie) wykonywane są  
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w poszczególnych oddziałach, z uwagi na brak odpowiednich warunków w centralnej 

sterylizatorni. 

Do pakowania sterylizowanych przedmiotów stosowane są typowe torebki papierowo-

foliowe, 2 warstwy papieru, papier i serweta płócienna, 2 warstwy włókniny oraz 

kontenery do sterylizacji gotowych zestawów narzędzi, co prawidłowo zabezpiecza je 

przed wtórnym skażeniem. W coraz mniejszym zakresie używane są pojemniki metalowe, 

stosowane zazwyczaj jako dodatkowe zabezpieczenie pakietów zawierających 

wyjaławiane zestawy narzędzi operacyjnych i środków opatrunkowych.  

Zakłady lecznictwa otwartego również sterylizują narzędzia i przedmioty 

wielokrotnego użytku ciepłem wilgotnym, przy czym placówki nie posiadające własnych 

autoklawów korzystają z usług sterylizatorni Woj. Szpitala Zespolonego  

w Skierniewicach, na podstawie zawartej ze szpitalem umowy. Aktualnie w dużym 

stopniu stosowany jest jednorazowy sprzęt i materiał opatrunkowy fabrycznie jałowy 

(zwłaszcza w gabinetach niezabiegowych). 

Pozostałe jeszcze w użyciu sterylizatory na suche, gorące powietrze (2 w szpitalu, 

w tym kuchnia mleczna – 1 i laboratorium - 1) wykorzystywane są do suszenia 

przedmiotów szklanych. 

Skuteczność procesów sterylizacji kontrolowano systematycznie – okresowo testami 

biologicznymi i na bieżąco wskaźnikami chemicznymi, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami i częstotliwością.  

Badania skuteczności działania sterylizatorów szpitalnych wykonywane były przez 

Centrum Medyczne „SYNEVO” w Łodzi, natomiast aparatów będących w dyspozycji 

zakładów lecznictwa otwartego przez laboratorium PSSE i Prywatne Lab. 

Mikrobiologiczne „Gwiazda” w Skierniewicach. 

W 2014 roku badano wszystkie zarejestrowane sterylizatory, w centralnej sterylizacji 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego co dwa tygodnie, w pozostałych obiektach służby 

zdrowia jeden raz w miesiącu. W szpitalu skuteczność badania autoklawów - 100%, 

natomiast sterylizatorów na suche, gorące powietrze – 82% (powtórne badanie dało wynik 

prawidłowy – 100% skuteczności sterylizacji). Nie stwierdzono przypadków sterylizacji 

nieskutecznej w placówkach otwartej opieki zdrowotnej. 

Do bieżącej kontroli skuteczności sterylizacji (każdego pakietu, wsadu) stosowane są testy 

chemiczne (paski TST, SPS, Twindicator, STEAM, mvi Browne’a, rurki Browne’a). 

Prowadzona jest dokumentacja wykonanych  procesów i sprawdzianów skuteczności. 
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Materiały dostarczone do centralnej sterylizatorni szpitala z zakładów lecznictwa 

otwartego odbierane i przewożone są środkiem transportu zleceniodawcy, w tych 

przypadkach obowiązuje szczególne dokładne zabezpieczenie ich przed wtórnym 

skażeniem - pakiety umieszczone są w metalowych puszkach osłoniętych dodatkowym 

pokrowcem. 

 

6. Ocena wyników badań czystości mikrobiologicznej 

Nie zachodziła potrzeba wykonywania przez PSSE 

kontroli czystości mikrobiologicznej w zakładach służby 

zdrowia (nie odnotowano ognisk zakażeń). Badania w tym 

zakresie wykonywane były tylko w szpitalu (przez własne 

laboratorium) w ramach działalności zespołu zakażeń 

zakładowych. W 2014r. przebadano ogółem 506 

wymazów bakteriologicznych. Wykonano 380 badań czystości mikrobiologicznej 

przedmiotów oraz 126 (57 osób) badań wymazów od personelu w kierunku nosicielstwa 

Staphylococus aureus MRSA. Jedna osoba została poddana skutecznej eradykacji. 

Z prób pobranych z przedmiotów wyizolowano w 2 przypadkach patogenne pałeczki 

gram(-). W przypadkach uzyskania negatywnych wyników badań prowadzono  

w zagrożonych oddziałach stosowne, przewidziane procedurami, czynności 

przeciwepidemiczne, po czym sprawdzano skuteczność wykonanych działań. 

 

7. Dezynsekcja i deratyzacja 

W 2014r. nie stwierdzano w obiektach służby zdrowia zagrożeń 

ze strony gryzoni i owadów szkodliwych sanitarnie, nie 

zachodziła zatem potrzeba przeprowadzania akcji 

dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych. W skierniewickim szpitalu, 

w związku z rezygnacją z pralnictwa i przejściem na cateringowy 

system żywienia, warunki rozwoju szkodników  sanitarnych zostały w dużym stopniu 

ograniczone. Deratyzacje i dezynsekcje wykonywane są punktowo w miarę potrzeb, 

preparatami dostępnymi w handlu, przez dwóch etatowych pracowników szpitala 

(dezynfektorów). Również zakłady lecznictwa otwartego prowadziły dezynsekcje  

i deratyzacje wyłącznie we własnym zakresie. 
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8. Pralnictwo szpitalne 

Pranie bielizny szpitalnej wykonuje firma zewnętrzna (konsorcjum), posiadająca 

możliwość korzystania z pralni w Łodzi (Cito Net Łódź TZMO S.A. ul. Świętojańska 5/9) 

i Bydgoszczy. Firma ta zapewnia transport bielizny czystej i brudnej. 

Zadaniem szpitala jest zbiórka bielizny brudnej oraz magazynowanie i naprawa bielizny 

czystej. Do tego celu została przystosowana, usytuowana w suterenie, część pomieszczeń 

po byłej pralni. W 2014r. dostosowano dodatkowe pomieszczenie do segregacji  

i przechowywania czystych mopów. Bielizna brudna z oddziałów i przychodni 

przyszpitalnych dostarczana jest do ogólnego brudownika w workach oznaczonych 

miejscem jej pochodzenia - transport odbywa się wózkami. W brudowniku bielizna jest 

przygotowywana do transportu - segregowana i pakowana w dwa worki (wewnętrzny 

foliowy). Bielizna zakaźna, przed przekazaniem do brudownika, podlega odkażeniu  

w komorze dezynfekcyjnej. 

Wyprana bielizna z samochodu przekazywana jest do części magazynowej czystej, gdzie 

jest przeglądana, reperowana, czasowo przechowywana i sukcesywnie wydawana na 

oddziały.  

Zachowany jest całkowity rozdział bielizny czystej od bielizny brudnej. Oba 

pomieszczenia (czyste i brudne) posiadają własne węzły sanitarne. 

 

9. Gromadzenie, transport, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych 

Odpady medyczne w szpitalu segregowane 

są w miejscu powstawania i składane 

do pojemników (tekturowych, plastikowych) 

jednorazowego użytku lub worków foliowych. 

Odpady medyczne z poszczególnych oddziałów  

są systematycznie (przynajmniej raz na dobę) 

przekazywane do pomieszczenia magazynowego. Pomieszczenie to znajduje się  

w budynku gospodarczym, posiada osobne, zamykane wejście, zmywalne powierzchnie 

ścian i podłóg. 

W roku sprawozdawczym uzupełniono wyposażenie o klimatyzator, co pozwoliło uznać 

zalecenie decyzji z 2008r. w tej części za wykonane. Zapewniono również urządzenie 

chłodnicze do przechowywania odpadów o kodzie 18 01 02 (części ciała, organy). 

Wcześniej były przechowywane w prosektorium. Decyzja nadal obowiązuje w zakresie 
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zapewnienia miejsc do mycia i dezynfekcji wielorazowych pojemników na odpady oraz 

środków transportu odpadów. 

Do gromadzenia i transportu odpadów medycznych używa się worków w odpowiednich 

kolorach, oznaczonych symbolem miejsca wytworzenia. Używane są w części wózki 

transportowe z zamkniętą przestrzenią ładunkową. Wózków jest jednak zbyt mało. Ciągi 

komunikacyjne służące do transportu odpadów są wspólne z innymi użytkownikami.  

Szpital prowadzi stosowną dokumentację ilości i rodzaju 

wytworzonych odpadów. Odpady medyczne zakaźne odbiera 

EKO ABC Sp. z o.o. Bełchatów. Firma ta zapewnia transport 

odpadów.  

Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu 

powstawania w innych zakładach opieki zdrowotnej odbywa 

się analogicznie jak w szpitalu. Odpady są zbierane w sposób bezpieczny dla personelu  

i środowiska, w typowych pojemnikach plastikowych lub kartonowych. Odpady przed 

wywiezieniem przechowywane są w lodówkach, niedostępnych dla osób postronnych. 

Jeden obiekt wiejski działający jako filia nie posiada chłodzonych miejsc i deklaruje 

codzienne przewożenie odpadów do placówki macierzystej. Wszystkie obiekty, łącznie  

z prywatną praktyką, posiadają umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych. Głównym 

odbiorcą odpadów z mniejszych obiektów jest firma EMKA S.A. z Żyrardowa. 

Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach/pojemnikach i wywożone przez 

uprawnione firmy. Podczas kontroli nie stwierdzono w odpadach komunalnych domieszek 

odpadów niebezpiecznych oraz przypadków spalania odpadów we własnych kotłowniach.  

Znaczna ilość odpadów, głównie w szpitalu jest segregowana. Z odpadów bezpiecznych 

odzyskuje się makulaturę, plastik, szkło, złom metali.  

 

12. Prosektoria 

W obiektach wykonujących działalność leczniczą funkcjonuje jedno prosektorium 

wchodzące w skład Działu Patomorfologii Woj. Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.  

Z oddziałów zwłoki przewożone są na wózkach o zamkniętej przestrzeni ładunkowej  

do osobnego budynku prosektorium i przekazywane jego obsłudze. W przypadku 

chwilowego braku pracownika w prosektorium zwłoki zostawiane są w zamykanym 

pomieszczeniu (przedsionku) wraz z dokumentami. W takich przypadkach obsługa 

prosektorium powiadamiana jest telefonicznie.  
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Pomieszczenia i wyposażenie prosektorium nie uległo zmianom. Pomieszczenie 

chłodnicze zapewnia 6 miejsc. do przechowywania zwłok na wózkach. Stan sanitarno-

techniczny węzła sanitarnego (śluzy) dostateczny, głownie z uwagi na długoletnie 

eksploatowanie tzw. białej armatury. Stan bieżącej czystości nie budził zastrzeżeń.  

 

13. Gospodarka ściekowa 

Budynki szpitalne odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej, a następnie 

do oczyszczalni komunalnej. Ścieki z budynku, w którym usytuowany jest odział 

zakaźny, przed wprowadzeniem do kanalizacji na terenie szpitala są podczyszczane 

i dezynfekowane. Pozostałe ścieki nie są dezynfekowane. Lecznictwo ambulatoryjne 

działające w mieście odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej.  

Na terenach wiejskich ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych lub 

w kilku przypadkach do kanalizacji sieciowej.  

 

14. Ocena działalności zespołów d/s zakażeń szpitalnych 

Profilaktyka zakażeń zakładowych realizowana jest w szpitalu zgodnie z zapisami 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. 

Zarządzeniem Nr 82/2013 Dyrektora szpitala z dnia 10.12.2013 r. powołany jest 4 -

osobowy zespół kontroli zakażeń (przewodniczący lekarz, 2 pielęgniarki 

epidemiologiczne, diagnosta laboratoryjny) i komitet kontroli zakażeń, skład którego 

stanowią członkowie zespołu kontroli zakażeń oraz przedstawiciele komórek 

organizacyjnych szpitala odpowiadających za planowanie i realizację przedsięwzięć 

(m.in. z-ca dyrektora d/s lecznictwa, ordynatorzy niektórych oddziałów, kierownik 

apteki). Zarządzenie określa ogólne zadania zespołu i komitetu oraz wyznacza  

w oddziałach klinicznych i poradniach specjalistycznych pielęgniarki łącznikowe  

d/s współpracy z zespołami w zakresie rejestracji zakażeń i wdrażania profilaktyki. Praca 

zespołu i komitetu zakażeń opiera się na planach pracy, określanych na dany rok 

kalendarzowy. Realizacja programu nadzorowania i zapobiegania zakażeniom szpitalnym 

prowadzona jest w wyczerpującym zakresie. Opracowano i zatwierdzono procedurę 

„Profilaktyka bezpieczeństwa epidemiologicznego” wraz z procedurami odnoszącymi się 

do postępowania  z narzędziami medycznymi oraz procesami mycia i dezynfekcji. 

Obowiązujące na stanowiskach pracy procedury / 54 / w sprawie minimalizacji ryzyka 

wystąpienia zakażeń dotyczą poszczególnych obszarów postępowania p/epidemicznego, 

jak również zasad bezpiecznego wykonywania określonych czynności medycznych.  
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Prowadzone jest rutynowe kontrolowanie (co najmniej 2 x w roku) i monitorowanie 

czystości mikrobiologicznej w oddziałach szpitalnych. Ustalono zasady rejestracji  

i monitorowania czynników alarmowych oraz antybiotykoterapii i profilaktyki 

antybiotykowej.  

We wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala pełniono bieżący nadzór 

epidemiologiczny, ukierunkowany na sprawdzanie przestrzegania wymaganych procedur 

i prawidłowości  wykonywania przez personel czynności p/epidemicznych, wykonano 73 

kontrole w 52 komórkach organizacyjnych  szpitala. Systematycznie prowadzono 

szkolenia wewnętrzne  w zakresie profilaktyki zakażeń, w 2014r. w 28 szkoleniach 

uczestniczyło 685 pracowników. 

W przypadkach wystąpienia zakażenia lub stwierdzenia drobnoustroju alarmowego  

podejmowano działania sprowadzające się do przeprowadzania wywiadów i rozpoznania 

epidemiologicznego oraz wydawania stosownych zarządzeń prewencyjnych.  

W 2014r. zarejestrowano w szpitalu łącznie 80 postaci zakażeń u 61 pacjentów, w tym  

 w oddziale nefrologii -  12 

 w oddziale wewnętrznym I -  17 

 w oddziale wewnętrznym II -  11 

 w oddziale chirurgicznym -   2 

 w oddziale intensywnej terapii -  26 

 w oddziale kardiologicznym   -  2 

 w oddziale ortoped. - urazowym -  4 

 w oddziale położniczym -  1 

 w oddziale zakaźnym  -  3 

 w oddziale dziecięcym  -  2 

Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi zakażeń były drobnoustroje rodzaju 

Acinetobacter baumani, Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae ESBL(+), 

Staphylococcus aureus MRSA, Escherichia coli ESBL(+). 

Zbiorowych ognisk zakażeń nie odnotowano. 

Bieżąca działalność zespołów d/s zakażeń aktualnie koncentruje się na analizowaniu  

i aktualizowaniu procedur epidemiologicznych, adekwatnie do dostrzeganych zagrożeń, 

zmieniających się wymagań w nowelizowanych przepisach, standardów postępowania  

i potrzeb medycznych.  
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IV. WARUNKI HIGIENY ŚRODOWISKA  

 Główne zadania wykonywane przez Sekcję Nadzoru Higieny Środowiska PSSE  

w Skierniewicach nie uległy większym zmianom i stanowiły kontynuację problematyki z lat 

wcześniejszych. Dziedzinami o potencjalnie największym możliwym negatywnym wpływie 

na zdrowie ludzi był monitoring jakości wody do spożycia, wody w basenie kąpielowym  

i latem na kąpielisku otwartym oraz nadzór nad postępowaniem z odpadami medycznymi. 

Kontynuowano kontrole obiektów użyteczności publicznej i środków osobowego transportu 

publicznego. Ponadto do zadań SNHŚ należało rozpatrywanie interwencji od mieszkańców 

poruszających zdrowotne aspekty korzystania z w/w obiektów a także jakości elementów 

środowiska oraz warunków mieszkaniowych.  

Ogółem pion higieny środowiska (higieny komunalnej) posiada w ewidencji  392 

obiekty, z czego większość została skontrolowana. Wykonano 548 kontroli, wydano 144 

decyzje administracyjne.  Pobrano 269 próbek do badań (woda do spożycia, woda  

w basenie kąpielowym, woda w kąpielisku, instalacje ciepłej wody w obiektach użyteczności 

publicznej)  

 

1. Zaopatrzenie w wodę do spożycia.  

Największy wodociąg komunalny, z ujęciem w Skierniewicach, produkował przez 

cały rok wodę dobrej jakości. Zasilał on miasto oraz przyległe miejscowości na terenie Gminy 

Skierniewice. W sumie korzystało z niego ponad 53 tys. 

osób. Woda z tego wodociągu w 2014 r. została zbadana 

pod względem ponad 50. parametrów 

organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriolo-

gicznych.  

W prowadzonym nadzorze nad tym 

wodociągiem w wodzie opuszczającej SUW 

i u konsumentów nie stwierdzono przekroczeń 

parametrów jakości. Interwencji (skarg) na jakość wody 

tego wodociągu nie składano.  

 

Na obszarach wiejskich, poza częścią objętą siecią wodociągu skierniewickiego, 

funkcjonowało 28 mniejszych komunalnych wodociągów zaopatrzenia zbiorowego oraz jeden 

wodociąg lokalny zaopatrujący mieszkańców osady przy Nadleśnictwie Skierniewice  
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w Zwierzyńcu gm. Maków. Na ogólną liczbę ok. 38,25 tys. mieszkańców powiatu ziemskiego 

z wodociągów sieciowych korzysta, wg danych otrzymanych z urzędów gmin, ok. 36,6 tys. 

osób (95,8%). Na koniec roku wszystkie wodociągi podawały wodę dobrej jakości.  

 

 

Ryc. Liczba pobranych próbek wody do spożycia z wodociągów sieciowych na terenie 

poszczególnych gmin i liczba próbek kwestionowanych. 

 

 

Przez część roku wodę o obniżonej jakości podawały 4 wodociągi.  

 Wola Drzewiecka - ze względu na obecność bakterii grupy coli, a następnie 

utrzymujący się wysoki poziom mikroorganizmów oznaczanych w 20 st. C.,  

 Dębowa Góra - ze względu na żelazo i mangan,  

 Bolimów - ze względu na azot amonowy i w innym okresie bakterie grupy coli,  

 Kolonia Wola Szydłowiecka - także bakterie grupy coli) 
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Ryc. Liczba mieszkańców powiatu skierniewickiego (w tys.) okresowo otrzymujący wodę  

o obniżonej jakości. 

 

W/w wodociągi zaopatrują ok. 5,45 tys. osób. Stwierdzane zanieczyszczenia nie 

przekraczały poziomu bezpiecznego dla zdrowia konsumentów. W przypadku zanieczyszczeń 

bakteriologicznych w Gm. Bolimów odbiorców przełączano na dostawy wody z innego 

ujęcia. Przeprowadzono jedną znaczącą modernizację na wodociągu - SUW w Lipcach 

Reymontowskich.  

 

 

Ryc.. Stopień zwodociągowania gmin 

 

W roku sprawozdawczym wpłynęły 2 skargi konsumentów na jakość wody  

z wodociągów sieciowych. W jednym przypadku (wodociąg Dębowa Góra) potwierdzono jej 

zasadność. Lokalnie podwyższona była zawartość manganu. Po działaniach eksploatującego 

wodociąg osiągnięto poprawę. 
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2. Kąpielisko i basen kąpielowy.  

Tak jak w roku poprzednim, w 2014 r. na kąpielisku „Zadębie” i krytym basenie nie 

zachodziła potrzeba ograniczania możliwości kąpieli i wypoczynku. Po zakończeniu 

ostatniego sezonu dokonano oceny jakości wody z kąpieliska z okresu ostatnich czterech lat. 

Woda pod względem parametrów sanitarnych (bakteriologicznych) uzyskała ocenę „dobrą”. 

Subiektywnie kąpiący się mogą negatywnie w niektórych okresach odbierać wygląd wody  

z powodu jej mętności lub barwy. Nadal mankamentem kąpieliska jest brak odpowiedniego 

stałego zaplecza dla kąpiących się czyli dostępu do toalet z bieżącą wodą i przebieralni.  

W trakcie sezonu letniego nie wpływały sygnały od użytkowników wskazujących aby  

w miejscach przeznaczonych do kąpieli wystąpiły zagrożenia dla zdrowia.  

Brak było zgłoszeń organizacji innych miejsc kąpieli. Jest to możliwe nawet  

w trakcie sezonu, a miejsca zwyczajowe na terenie powiatu ziemskiego istnieją (zbiornik. 

Joachimów-Mogiły, rz. Rawka). Komunikaty o możliwości kąpieli na kąpielisku wydawano 

po każdorazowym badaniu próbek (przed sezonem i 4 razy  w sezonie) i przekazywano je na 

bieżąco organizatorowi, władzom samorządowym oraz umieszczano jako publicznie dostępne 

na stronie internetowej PSSE.  

Zdj. Kąpielisko „Zadębie” w Skierniewicach 
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3. Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych i postępowanie z odpadami 

medycznymi. 

Kontrole prowadzone przez Sekcję Nadzoru HŚ polegają na ocenie prawidłowości 

postępowania z bielizną, odpadami, zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. stanu 

prosektorium, stanu technicznego pomieszczeń lecznictwa ambulatoryjnego oraz otoczenia 

budynków. Szczegółową informację z w/w dziedzin przedstawiono w Rozdziale III.  

 

4. Usługi hotelarskie. 

W 2014 r. nie zanotowano znaczących uchybień w zakresie bezpieczeństwa 

korzystania z usług noclegowych. Nadal tylko jeden obiekt jest skategoryzowany (hotel) . 

Warunki w pokojach i przyległych lub 

samodzielnych węzłach higieniczno-

sanitarnych kontrolowanych obiektów ocenia 

się pozytywnie - przy uwzględnieniu 

znacznych różnic w standardach oferowanych 

usług. Sukcesywnie kontrolami obejmowane 

są kolejne obiekty agroturystyczne działające 

na terenie powiatu ziemskiego.  

 

Fot. Pokój hotelowy, Skierniewice  

 

5. Toalety publiczne 

W trakcie roku do dyspozycji mieszkańców były 2 toalety komunalne na terenie 

Skierniewic (ul. Rynek, Pl. Dąbrowskiego) oraz toalety w obiektach użyteczności publicznej 

(dworzec PKP, markety, urzędy, sezonowo kąpielisko). Ich stan podczas kontroli oceniany 

był pozytywnie. UM Skierniewice zrezygnował z toalet typu TOI-TOI ustawianych 

poprzednio poza okresem zimowym na placu św. Floriana. Istnieje potrzeba zapewnienia 

toalety przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w centrum oś. Widok, ewentualnie także 

przy niektórych pacach zabaw dla dzieci.  

Ocenom sanitarnym podlegały również toalety na tzw. MOP-ach przy autostradzie A2 w Gm. 

Bolimów. Ich stan jest dobry. Są dostępne wyłącznie dla osób poruszających się autostradą.  
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6. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej oraz transport.  

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej – warunki wykonywania 

tego rodzaju usług ocenia się pozytywnie. We wszystkich zakładach stosuje się środki 

dezynfekcyjne do narzędzi, a w gabinetach kosmetycznych także do rąk. W kosmetyce 

prowadzi się również sterylizację narzędzi. O ile jest to możliwe stosowane są narzędzia 

jednorazowe. Pranie brudnej bielizny (fartuchy, pelerynki, ręczniki) z reguły wykonują 

właściciele zakładów we własnym domu. Coraz powszechniej używane są ręczniki 

jednorazowego użytku. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (pochodzącymi z usług 

kosmetycznych i tatuażu) jest analogiczne jak w służbie zdrowia. Największe potencjalne 

zagrożenie zdrowotne związane jest  

z wykonywaniem tatuaży oraz zakładaniem 

kolczyków. W zakładach wykonujących zabiegi 

naruszające ciągłość skóry wdrożone są 

procedury zabezpieczenia przeciwepidemicznego. 

Nie wpłynęły żadne informacje o przypadkach 

zachorowań z przyczyn leżących po zakładów 

fryzjerskich czy kosmetycznych.  

      Fot. Fragment zakładu kosmetycznego 

 

Obiekty kulturalno-widowiskowe i sportowe – Stan sanitarno-porządkowy 

stwierdzany podczas kontroli oceniano pozytywnie. Obiekty tej grupy zapewniają, pod 

względem sanitarnym, właściwe warunki świadczonych usług.  

 

Transport osobowy, indywidualny i zbiorowy - Kontrolom podlegają środki transportu 

osobowego podmiotów mających na terenie działania PPIS swoje bazy i punkty obsługi oraz 

związane z transportem dworce, przystanki i stacje paliw. Nadal jednostki elektryczne na 

terenie Skierniewic są sprzątane i w niewielkim stopniu myte (toalety, poręcze) na torach 

postojowych (bez zmian). W minionym roku objęto także kontrolami przystanki komunikacji 

samochodowej na terenie 5 gmin. (Bolimów, Lipce, Nowy Kawęczyn, Słupia, Skierniewice). 

W nielicznych przypadkach przedstawiano uwagi odnośnie czystości bieżącej, częściej złego 

stanu technicznego wiat co leży w zakresie odpowiedzialności zarządcy drogi.  

Oprócz w/w dziedzin nadzorowano także szereg innych miejsc będących 

potencjalnymi obiektami ryzyka dla zdrowia publicznego jak dom pomocy społecznej, 
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przystanki niektóre place zabaw, cmentarze, domy przedpogrzebowe i samochody do 

przewozu zwłok.. Poważnych uchybień nie odnotowano.  

 

 

 Ryc. Obiekty użyteczności publicznej - natężenie prowadzonych kontroli  

 

7. Interwencje od mieszkańców.  

W 2014 r. rozpatrywano 19 spraw, w tym wzmiankowane wcześniej interwencje dot. 

jakości wody. Pozostałe sprawy dotyczyły zawilgocenia/zagrzybienia lokali mieszkalnych, 

obecności szkodliwych owadów w lokalach budynków wielorodzinnych, uciążliwości 

zapachowych lub hałasu w mieszkaniach (pochodzenia zewnętrznego), uciążliwości 

powodowanych przez inne zwierzęta (np. gołębie), nieprawidłowego postępowania ze 

ściekami, wpływu zakładu przetwórstwa odpadów na jakość wody w studni przydomowej.  

12 z nich można uznać, przynajmniej w części, za zasadne. 
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8. Wnioski: 

W zakresie obiektów higieny komunalnej do najważniejszych zadań w zakresie nadzoru 

lub poprawy infrastruktury można zaliczyć: 

 

 Zapobieżenie ponownym zanieczyszczeniom bakteriologicznym wody wodociągowej 

na terenie Gm. Bolimów. 

 Uzupełnieni wyposażenia kąpieliska Zadębie w zaplecze sanitarno-higieniczne dla 

kąpiących się z ciepłą-zimną bieżącą wodą i podłączonego do kanalizacji.  

 Uzupełnienie sieci toalet publicznych na terenie miasta (ze stałą obsługą).  

 Odpowiednie wyposażenie punktów obsługi środków transportu osobowego 

drogowego i kolejowego (np. automatyczne myjnie czynne przez cały rok). 
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V. HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA  

Celem nadrzędnym jest zapobieganie chorobom zakaźnym i niezakaźnym, wynikającym 

ze spożywania żywności o nieodpowiedniej jakości. Główne działania ukierunkowano na 

zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie produkowanej żywności, żywienia, kosmetyków oraz 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W 2014 roku do 

podstawowych zadań należało wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań 

powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, a w szczególności:  

 ocena warunków sanitarno-higienicznych i technicznych zakładów produkcji, dystrybucji, 

sprzedaży, transportu środków spożywczych; kosmetyków oraz materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 

 ocena jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, materiałów 

do kontaktu z żywnością krajowych oraz importowanych; w tym poprzez ocenę wizualną 

i/lub laboratoryjną próbek żywności oraz ocenę ich oznakowania, pobieranych w ramach 

urzędowej kontroli żywności  i monitoringu,  

 monitorowanie  wycofanej z obrotu żywności, kosmetyków oraz przedmiotów użytku  

w ramach systemu wczesnego ostrzegania o pojawiających się produktach 

niebezpiecznych na rynku (RASFF, RAPEX), 

 rejestracja i zatwierdzanie nowo otwartych zakładów branży żywnościowej, 

 realizacja zamierzeń zaplanowanych corocznie w polityce przedsięwzięć dla powiatu  

w oparciu o wytyczne GIS. 

 

Ryc. Liczba kontroli w obiektach branży żywnościowej w latach 2013-2014 

 Sukcesywnie zmniejsza się liczba stwierdzanych nieprawidłowości sanitarno-

technicznych i higienicznych w obiektach produkcji i obrotu żywnością. Właściciele 
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zakładów modernizują je na miarę swoich możliwości finansowych i usuwają bieżące 

niezgodności. W ramach opracowanych i wdrożonych systemów GHP (dobra praktyka 

higieniczna) i GMP (dobra praktyka produkcyjna) wszelkie działania, które muszą być 

podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji 

i/lub obrotu, zapewniają wprowadzanie do obrotu żywności bezpiecznej dla konsumenta.  

 

 

Ryc. Liczba zakładów z wdrożonymi zasadami GHP/GMP w latach 2013-2014 

 

W trakcie kontroli sanitarnych w zakładach branży żywnościowej zwracano uwagę na 

obowiązek opracowania i wdrożenia zasad systemu HACCP zapewniającego bezpieczeństwo 

produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, w tym wyznaczenia krytycznych 

punktów kontroli (CCP). Aktualnie w pełni  wdrożono  i jest przestrzegany system HACCP 

w 562 zakładach (w 2013r. 544) u pozostałych przedsiębiorców (głównie nowo otwarte 

obiekty funkcjonujące w oparciu o decyzje zatwierdzające warunkowe) są w trakcie 

opracowywania i ich wdrażania.  
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Ryc. Liczba zakładów w których został wdrożony i jest przestrzegany system HACCP (2013-2014) 

 

W przypadku stwierdzenia zaniedbań sanitarno-higienicznych na właścicieli obiektów  

nałożono ogółem 27 mandatów karne na sumę 7100 zł,  w tym 2 mandaty w obiektach nie 

będących pod stałym nadzorem PPIS w Skierniewicach tj. obiekty tymczasowe (w 2013r. 

23/5350 zł).  

 

Ryc. Liczba nałożonych mandatów karnych  2013-2014 

 

W zakładach o niewłaściwym stanie technicznym wydano 29 zarządzających decyzji 

administracyjnych (w 2013r. 32) zobowiązujących do poprawy ich stanu sanitarno- 

technicznego, w tym: 
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 2 decyzje wycofania z  obrotu środków spożywczych  

 1 decyzję odmowy zatwierdzenia zakładu, 

 2 decyzje umarzające wszczęte z urzędu postępowanie dot. powiadomień informacyjnych 

w ramach systemu RASFF  

 

 

Rys. Liczba wydanych  decyzji administracyjnych zarządzających 2013-2014 

 

W trosce o zdrowie konsumenta zbadano laboratoryjnie i oceniono ogółem 282 

próbki żywności (w 2013r. 231), z czego zdyskwalifikowano 27 próbek (20 z uwagi na 

niewłaściwe parametry mikrobiologiczne oraz 7 z uwagi na niewłaściwe cechy 

organoleptyczne i nieprawidłowe znakowanie), co stanowi 10  % przebadanych próbek  

(w 2013r. 8, co stanowi 3,5  % przebadanych próbek): 

 rodzynki suszone z Iranu ( 5 próbek) z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne, 

 figi suszone ( 1próbka) z uwagi na obecność martwych szkodników oraz ich pozostałości, 

 lody śmietankowe z udziałem mleka (20 próbek) z uwagi na stwierdzony zawyżony 

poziom bakterii Enterobacteriaceae 

 suplement diety „Linex Forte” z uwagi stwierdzoną laboratoryjnie znacznie zaniżoną 

liczbę bakterii kwaszących typu mlekowego  oraz  nieprawidłowe znakowanie produktu  

z uwagi na zamieszczenie na opakowaniu produktu oświadczeń zdrowotnych  

niedopuszczonych do stosowania przepisami prawa żywnościowego. 
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Sporządzono 1 powiadomienie informacyjne w ramach systemu RASFF dla herbatki 

ziołowej z uwagi na stwierdzony zawyżony poziom ołowiu  które po przeprowadzeniu oceny 

ryzyka przez Narodowy Instytut PZH w Warszawie  zostało odrzucone.  

 W 2014 roku w ramach urzędowej kontroli zbadano 2 próbki kosmetyków – krajowe  oraz 

(w 2013r. 4) oraz 3 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  

z żywnością (w 2013r. 4). Próbki pod względem przebadanych parametrów były  produktami 

o właściwej jakości zdrowotnej, a ich znakowanie oceniono jako prawidłowe. Ponadto 

zbadano 8 próbek papierosów krajowych w kierunku zawartości nikotyny i substancji 

smolistych, które  nie kwestionowano. 

 

1. Nadzór nad zakładami branży żywnościowej 

Ogółem nadzorem objęto 1338 (w 2013r. 919) zakładów żywnościowych oraz dystrybutorów 

materiałów do kontaktu z żywnością i kosmetyków tj. 

 produkcji żywności – 557 (2013r-173),  w tym produkcji pierwotnej 517 (2013r-136),  

 obrotu żywnością - 600 (w 2013r. 572),  

 żywienia zbiorowego – 160 (w 2013r. 155), w tym zamkniętego – 73 (w 2013r. 66), 

 produkcji materiałów do kontaktu z żywnością – 1 (w 2013r. 1), 

 obiekty obrotu materiałami do kontaktu z żywnością 15 (w 2013r. 13),  

 obiekty obrotu kosmetykami 5 (w 2013r. 5). 

 

 

Rys. Podział zakładów ze względu na zakres działalności w których prowadzony był nadzór w 2014r. 
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Rys. Liczba zakładów branży żywnościowej oraz dystrybutorów materiałów do kontaktu z 

żywnością i kosmetyków w których prowadzony był nadzór w latach 2013-2014. 
 

2. Zakłady produkcji żywności  

-  piekarnie,  ciastkarnie 

- wytwornie wyrobów cukierniczych, 

- młyny,  

- przetwórnie owocowo-warzywne,  

- wytwórnie i automaty do lodów, 

- inne wytwórnie żywności 

- gospodarstwa rolne z  

- produkcją pierwotną. 

 

Podczas kontroli sanitarnych zwracano szczególną uwagę na jakość surowców 

stosowanych do produkcji, identyfikację dostawców i odbiorców, prawidłowość procesów 

technologicznych, oznakowanie wyrobu gotowego, realizację GHP, GMP i HACCP oraz 

sprawność maszyn i urządzeń szczególnie chłodniczych. 

Stan sanitarno- techniczny i higieniczny w zakładach oceniono jako zgodny z wymaganiami. 

W 6 obiektach wydano zarządzające decyzje administracyjne (w 2013r. 5), z uwagi na 

stwierdzone uchybienia sanitarno-techniczne. Wszystkie uchybienia zostały usunięte,  

co potwierdziły kontrole sprawdzające. Zastosowano karanie mandatowe – 7 na sumę 2000 

zł, (w 2013r. 3 na sumę 550 zł), w tym za:  

 niezachowany stan sanitarny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, 

 nie utrzymywanie procedur systemu HACCP. 
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Kontrole sprawdzające wykazały poprawę – procedury systemu HACCP były utrzymywane 

co potwierdziły sporządzane  zapisy z monitoringu punktów krytycznych. 

System HACCP funkcjonuje w 39 obiektach.  

W 184 obiektach obowiązują zasady dobrej 

praktyki higienicznej i dobrej praktyki 

produkcyjnej, ale nie zawsze są przestrzegane. 

Pobrano do badań laboratoryjnych 72 próbek 

żywnościowych (w 2013r. 37), zakwestionowano 

20 (w 2013r. 1)  z uwagi na zawyżony poziom 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 

 

3. Zakłady obrotu żywnością  

- sklepy spożywcze, w tym supermarkety,  

- kioski spożywcze,  

- magazyny hurtowe,   

- obiekty ruchome i tymczasowe,  

- środki transportu,  

- sprzedaż bezpośrednia i na odległość (internetowa),  

- apteki i sklepy zielarskie. 

W oparciu o znowelizowane przepisy prawa żywnościowego zmodernizowano wiele 

sklepów, przez co uzyskano poprawę ich funkcjonalności, stanu technicznego pomieszczeń  

i wyposażenia oraz estetyki. Odnotowuje się stale zwiększającą liczbę nowoczesnych 

urządzeń chłodniczych z automatyczną regulacją, co poprawia warunki przechowywania 

środków spożywczych łatwo psujących się i umożliwia ich właściwą segregację. Corocznie 

zwiększa się liczba sklepów wyposażonych w klimatyzację.  

Prawie we wszystkich skontrolowanych obiektach obrotu żywnością są opracowane  

i wdrożone zasady GHP oraz sporządzane zapisy z ich przestrzegania. Tam gdzie stwierdzono 

nieprawidłowości wydawano zarządzające decyzje administracyjne – 15 (w 2013r. 20),  

w tym: 

 2 decyzje wycofania z obrotu zakwestionowanych środków spożywczych  

 2 decyzje umarzające wszczęte z urzędu postępowania.  
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości higienicznych stosowano karanie 

mandatowe 13 na łączną kwotę 3300zł (w 2013r. 16 mandatów na łączną kwotę 3900 zł). 

Wszystkie uchybienia natury porządkowej zostały usunięte, co potwierdziły kontrole 

sprawdzające. Wg arkusza oceny stanu sanitarnego 2 zakłady oceniono jako niezgodne  

z wymaganiami, co stanowi 1,75% w tej grupie obiektów (w 2013 r. 7 zakładów oceniono 

jako niezgodne z wymaganiami, co stanowi 2,3%) z uwagi na: 

 Niewłaściwe warunki przechowywania środków spożywczych łatwo ulegających 

zepsuciu, tj. przechowywanie produktów w temperaturach niezgodnych z deklaracją 

producenta, przechowywanie poza urządzeniem chłodniczym. 

 Brak segregacji w urządzeniach chłodniczych. 

 Niezachowany stan sanitarny w pomieszczeniach sklepu. 

 Oferowanie do sprzedaży środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia 

i/lub dacie minimalnej trwałości. 

 Brak utrzymywania procedur systemu HACCP. 

System HACCP funkcjonuje w 370 obiektach, a w 557 zakładach obrotu żywnością 

opracowano i wdrożono GHP w formie instrukcji  i procedur (w 2013 r. – HACCP 

funkcjonował w 364 obiektach, a GHP w 524 zakładach obrotu żywnością). 

 

4. Zakłady żywienia zbiorowego: 

- otwarte - restauracje, bary, pizzerie, punkty małej  gastronomii, pijalnie piwa, 

- zamknięte – bufety, bursa,  żłobek, stołówki (pracownicze, szkolne, przedszkolne). 

Skontrolowane zakłady oceniono jako zgodne z wymaganiami. W kilku przypadkach 

stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-techniczne  i w konsekwencji  wydano stosowne 

decyzje zarządzające 8 (w 2013 r. – 7), które są w trakcie realizacji bądź już zostały 

wykonane. W kilku przypadkach, za niezachowany stan sanitarno-higieniczny i porządkowy, 

zastosowano  karanie mandatowe 5 na łączną kwotę 1000zł (w 2013 r. – 4/900zł). Uchybienia 

zostały usunięte  w terminie niezwłocznym.  

W 152 zakładach żywienia zbiorowego wdrożono system HACCP (w 2013 r. – 142),  

a w pozostałych obiektach przystąpiono do jego opracowywania lub wdrażania. W 154 

obiektach obowiązują zasady dobrej praktyki higienicznej GHP (w 2013 r. 142),  

w większości wdrożono  zasady  dobrej praktyki produkcyjnej GMP. 
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5. Graniczna Kontrola Sanitarna 

W ramach kontroli granicznej importowanych środków spożywczych  w 2014 roku 

dokonano oceny  32 partii środków spożywczych pochodzących z krajów trzecich, spoza UE 

(w 2013r. 53 partie) na podstawie 20 kontroli granicznych. Dla zgłoszonych wnioskami do 

oceny  zaimportowanych 29 środków spożywczych pochodzących z krajów trzecich (głównie 

z: Turcji, Chin, Tajlandii, Chile, Indonezji i Iranu) wydano 27 świadectw spełnienia wymagań 

zdrowotnych przez środek spożywczy i dopuszczenia produktów do obrotu w kraju/UE oraz 

wypełniono 2 wspólnotowe dokumenty CED dla orzechów laskowych pochodzących  

z Turcji. Zbadano laboratoryjnie 2 próbki importowanych środków spożywczych, w kierunku 

zanieczyszczeń biologicznych oraz w kierunku oceny organoleptycznej – próbki nie 

kwestionowano.  

 

6. Interwencje Konsumentów 

W 2014r. zarejestrowano 23 interwencje, rozpatrzono 22 skargi, w tym  2 interwencje  

po częściowym rozpatrzeniu zostały przekazane do dalszego prowadzenia postępowania jedną 

do Powiatowego  Inspektora Weterynarii, drugą do Inspekcji Handlowej według  

kompetencji. Jedną skargę dot. ruchomego punktu sprzedaży przekazano  pismem do PSSE  

w Sochaczewie według  kompetencji  i zgodnie z właściwością miejscową.   

Interwencje najczęściej dotyczyły:  

  niewłaściwej jakości zdrowotnej oferowanej do sprzedaży żywności (produktów 

mięsno- wędliniarskich, mleka surowego, jaj, sera, pierogów, pieczywa, owoców 

suszonych - rodzynka, flaków,  soli ) – 9 zgłoszeń,  

 wprowadzania do obrotu środków spożywczych przeterminowanych (napoje 

alkoholowe, produkty mięsno-wędliniarskie) – 2 zgłoszenia 

 nieprawidłowego stanu  higienicznego w obiektach  (2 zgłoszenia) 

 niewłaściwej higieny personelu  - 2 zgłoszenia, 

 brak higieny przy produkcji potraw, niewłaściwej jakości potraw - 6 zgłoszeń. 

Składane skargi najczęściej wpływały od konsumentów (anonimowo lub imiennie).  

Składane skargi dotyczyły następujących grup obiektów: 

1. piekarnie – 1 

2. sklepy spożywcze – 8,  w tym 1 market 

3. Hurtownie - 1  
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4.  działalność internetowa – 1  

5.  żywienie zbiorowe otwarte – 5 

6. żywienie zbiorowe zamknięte - 2 

7. ruchome/tymczasowe punkty sprzedaży żywności - 2 

8. sprzedaż bezpośrednia produktów poch. zwierzęcego- mleka, jaj, sera, warzyw - 1. 

9. Kioski mięsno – wędliniarskie na targowisku  - 1. 

Interwencji niezasadnych było 13,  zasadnych 9 (41,% stanowią  interwencje zasadne). 

W ramach przeprowadzonych kontroli interwencyjnych nałożono 8 mandatów karnych na 

sumę 2.150 zł z uwagi na: 

 nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny sprzedaży środków spożywczych 

 wprowadzania do obrotu środków spożywczych przeterminowanych (produkty 

mięsno-wędliniarskie) 

 wprowadzanie do obrotu środków spożywczych  o niewłaściwej jakości zdrowotnej 

 nieprawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych 

 niezachowany stan sanitarny  w zakładzie (  brak czystości i porządku) 

Na poprawę stanu sanitarno- technicznego pomieszczeń zakładu (ścian, sufitów) oraz 

zapewnienie w dobrej kondycji technicznej sprzętu produkcyjnego w  2 zakładach 

(restauracji, sklepie spożywczym)  PPIS w Skierniewicach wydał 2 decyzje administracyjne 

– techniczne z terminem ich wykonania w roku bieżącym. W obydwu zakładach kontrole 

sprawdzające potwierdziły wykonanie obowiązków nałożonych  decyzjami. 

Kolejną decyzją PPIS w Skierniewicach nakazał (poza systemem RASFF) firmie  wycofać 

z obrotu środek spożywczy o niewłaściwej jakości zdrowotnej  (rodzynki) z  rygorem 

natychmiastowej wykonalności z powodu uznania produktu  za nie nadający się do spożycia  

przez ludzi ze względu na stwierdzone niewłaściwe cechy organoleptyczne - nieswoisty, 

obcy zapach oraz obcy nieswoisty, chemiczny posmak  i zdyskwalifikowano całą partię na 

podstawie  art. 14 ust. 1, ust. 2 litera b i ust.3 lit. a  rozporządzenia (WE) nr 178/2002 z dnia 

28 stycznia 2002r. Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady 

i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa  

Żywności oraz  ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. 

WE L31 z dn. 01.02.2002, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,  

t. 6, str. 463). W związku z art. 14 ust.5 w/w rozporządzenia z powodu zanieczyszczenia 

produktu przez czynniki obce o posmaku chemicznym. PO zakończeniu akcji wycofywania 

przedmiotowego produktu firma zwróciła zakwestionowany towar do dostawcy. PPIS 

w Skierniewicach  powiadomił pisemnie  organ nadzorujący dostawcę celem objęcia 

monitoringiem zwróconą partię towaru.  
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W trakcie rozpatrywania interwencji w sprawie obecności larw owadów w pieczywie 

zakupionym w sklepie firmowym należącym do  piekarni zlokalizowanej na terenie powiatu 

skierniewickiego PPIS w Skierniewicach decyzją administracyjną odmówił 

zatwierdzenia zakładu nowej spółce  z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości sanitarno-

higieniczne w piekarni, w tym obecność żywych i martwych szkodników (prusaki, muchy  

i inne nie rozpoznawalne gołym okiem)  oraz ich larwy (ocena wizualna). Zakład nie był 

skutecznie zabezpieczony przed szkodnikami (otwarte okna, nieszczelne drzwi zewnętrzne). 

Nie przestrzegana była  instrukcja w ramach dobrej praktyki higienicznej dot. zabezpieczenia 

zakładu przed szkodnikami. Za niezachowany właściwy stan sanitarny  w zakładzie  wobec 

właściciela  zakładu zastosowano karanie mandatowe oraz polecono wycofać z produkcji 

surowce i dodatki  przygotowane do produkcji w terminie natychmiastowym,  przeprowadzić 

skuteczne zabiegi dezynsekcji oraz wystąpić ponownie z wnioskiem o wpis i zatwierdzenie 

zakładu do PPIS w Skierniewicach tj.  przed uruchomieniem zakładu  celem dokonania oceny 

stanu sanitarnego. Przeprowadzona kontrola sanitarna sprawdzająca oraz przedłożona 

dokumentacja z przeprowadzonych zabiegów dezynsekcji i utylizacji surowców potwierdziła 

usunięcie wszystkich uchybień  higienicznych w zakładzie.  Wobec powyższych faktów  

na wniosek przedsiębiorcy przystąpiono do oceny sanitarno - technicznego pomieszczeń 

zakładu  PPIS w Skierniewicach stwierdził, że zakład  spełniał wymagania w zakresie 

infrastruktury. i wyposażenia oraz innych wymagań prawa żywnościowego przewidzianych 

rozporządzeniem (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. 

w sprawie higieny środków spożywczych i wydał decyzję zatwierdzającą na prowadzenie 

działalności w zakresie zaproponowanym przez wnioskodawcę. 

Do badań laboratoryjnych w wyniku rozpatrzenia interwencji na niewłaściwą jakość 

zdrowotną środków spożywczych pobrano 15 próbek żywności (w kierunku 

mikrobiologicznym - 5, organoleptycznym – 15, oznakowania – 6), z tego  5 próbek  

zakwestionowano z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne (rodzynki suszone).  

W toku rozpatrywania obydwu interwencji w obiektach wyegzekwowano  poprawę stanu 

sanitarnego poprzez odnowienie pomieszczeń i ich właściwe wyposażenie oraz uzyskanie 

dokumentacji wymaganej przepisami prawa żywnościowego. 

Na 11 interwencji udzielono pisemnej informacji osobom zainteresowanym  o wynikach 

przeprowadzonego postępowania, dziękując za ich wniesienie, bowiem przyczyniają się one 

do poprawy stanu higienicznego obiektów podlegających urzędowej kontroli PIS.  

Na 2  rozpatrzone interwencje udzielono odpowiedzi  PWIS w Łodzi. 
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7. RASFF/RAPEX 

W ramach funkcjonowania systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed – 

system wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych) w roku sprawozdawczym 2014  

zarejestrowano 26 powiadomień ogółem, w tym dot. środków spożywczych - 19, 

suplementów diety – 4, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – 3 (w 2013r. 

zarejestrowano 32 powiadomienia ogółem, w tym dot. środków spożywczych - 24, 

suplementów diety – 5, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – 3).  

 

Ryc. Liczba zarejestrowanych powiadomień w ramach systemu RASFF 

 

Przeprowadzono ogółem 86 kontroli interwencyjnych w zakładach wskazanych na 

załączonych listach odbiorców, głównie w sklepach spożywczych (w 2013 r. 108 kontroli 

interwencyjnych). We wszystkich przypadkach przedsiębiorcy podjęli działania zmierzające 

do wycofania produktów niezgodnych z wymaganiami w ramach uruchomionych procedur 

wycofania. PPIS w Skierniewicach  nie sporządził żadnego powiadomienia w ramach 

systemu RASFF. 

W ramach systemu RAPEX w roku 2014 na 3 zarejestrowane zgłoszenia 

przeprowadzono 6 kontroli przez Sekcję HŻ w sklepach obrotu kosmetykami oraz 9 kontroli 

przez sekcję HŚ w zakładach kosmetycznych (w 2013r. na 3 zarejestrowane zgłoszenia 

przeprowadzono 6 kontroli przez Sekcję HŻ w sklepach obrotu kosmetykami oraz 5 kontroli 

przez sekcję HŚ w zakładach kosmetycznych). W kontrolowanych obiektach nie stwierdzono 

w obrocie kosmetyków będących przedmiotem powiadomienia.  
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8. Inne działania. 

Produkcja pierwotna  

W związku z otrzymanymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  

17.04.2014r. GIS-BŻ-RA- 426-110/MK/14  przypominającymi  o obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej  prowadzonej 

przez rolników, głównie producentom owoców miękkich  Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Skierniewicach  zwrócił się z prośbą o umieszczenie ulotki z wytycznymi dla 

producentów produkcji pierwotnej (rolników) na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz 

na tablicach ogłoszeń w siedzibach sołectw załączonej do niniejszego pisma,  jak również 

przekazywanie informacji bezpośrednio zainteresowanym rolnikom lub  z wykorzystaniem 

innej formy  lokalnej komunikacji. Nadmieniono,   że zgodnie z zaleceniami GIS  w ramach 

strategii nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w obszarze owoców miękkich z uwagi na 

wzrost zakażeń owoców pochodzących z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez 

żywność w sezonie zbioru owoców będą prowadzone kontrole sanitarne w zakresie 

przestrzegania warunków higienicznych na plantacjach  i  skupach owoców połączone  

z poborem próbek żywności. Podkreślono, że w myśl prawa żywnościowego kontrole 

sanitarne są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia i dołączono podstawowe 

wytyczne dla produkcji pierwotnej w formie „Komunikatu dla rolników”.  

W 2014 r. przeprowadzono ogółem 18 kontroli tematycznych dot. nadzoru nad produkcją 

głównie owoców miękkich: truskawek, porzeczek, wiśni oraz ich skupu – udzielano 

instruktażu i wydawano doraźne zaleceni w zakresie dobrej praktyki rolniczej i dokumentacji.  

Impreza masowa „XXXVII Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw”. 

W roku sprawozdawczym brano aktywny udział w organizacji współpracując  z Urzędem 

Miasta Skierniewice i organizatorem święta  Pływalnią Nawa w Skierniewicach.  

W ramach zabezpieczenia sanitarnego 

imprezy masowej XXXVI SŚKOiW  

pracownicy sekcji HŻ Inspekcji Sanitarnej  

(3 osoby) w dniach 15-16.09.2014r. 

przeprowadzili czynności kontrolne w asyście 

Straży Miejskiej u przedsiębiorców branży 

żywnościowej podlegających Inspekcji 

Sanitarnej, a świadczących usługi w zakresie 

produkcji i sprzedaży  żywności na stoiskach 
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gastronomicznych oraz w punktach sprzedaży  żywności ustawionych tymczasowo na ulicach 

miasta Skierniewice (ul. Gałeckiego, Konstytucji 3 Maja, W. Stwosza, Reymonta, 

Zawadzkiego, Żwirki, Rynek).  Stoiska miały zapewniony dostęp do punktów poboru wody 

bieżącej (hydranty), sieci elektrycznej, toalet (wydzielonych, wyraźnie oznaczonych 

„wyłącznie dla handlujących”) pojemników do gromadzenia odpadów.  

Wszyscy przedsiębiorcy otrzymali od organizatora święta: 

 Karty stoiska handlowego z regulaminem organizacyjnym imprezy, 

 Ulotki PPIS w Skierniewicach o obowiązkach przedsiębiorców świadczących usługi, 

w tym gastronomiczne podczas trwania imprez ulicznych. 

Podczas trwania 2 – dniowego święta, pod względem wymagań sanitarnych oceniono wiele 

stoisk gastronomicznych prowadzących działalność w zakresie przygotowywania potraw 

(głównie grillowanych) sporządzanych na bazie półproduktów i wyrobów gotowych 

serwowanych na naczyniach jednorazowego użytku, oraz handlowych prowadzących 

sprzedaż pieczywa, wędlin, serów, lodów, owoców i warzyw. 

Większość przedsiębiorców dostosowała się do zaleceń organizatora, a osobom 

kontrolującym stoiska udostępniono posiadaną dokumentację tj. decyzje zatwierdzające na 

prowadzenie działalności wydane przez PIS/WET, orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-

epidemiologicznych,  badania przechowalnicze na wędliny i sery  itd. 

W trzech przypadkach przed świętem wystąpiono do PPIS w Skierniewicach o jednorazowe 

zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej w trakcie trwania święta, które 

rozpatrzono pozytywnie.  

Wszystkie stoiska były zadaszone, ustawione na utwardzonym terenie (kostka brukowa, lub 

jezdnia). Przeważająca większość stoisk była prawidłowo wyposażona, posiadały niezbędny 

sprzęt i narzędzia do przygotowywania potraw, zaopatrzone były w wodę zimną i ciepłą, 

stanowiska do obróbki termicznej oraz przechowywania półproduktów i wyrobu gotowego 

(zamrażarki, chłodnie), szafki bądź pojemniki na opakowania jednorazowe. Na stoiskach 

handlowych oferowano do sprzedaży żywność w opakowaniach jednostkowych, która 

posiadała etykiety z informacją o producencie i datach minimalnej trwałości – nie 

stwierdzono przeterminowanych (sprawdzono wyrywkowo) oraz luzem (głównie wędliny, 

obwarzanki, owoce i warzywa). Przedstawiono  dokumenty potwierdzające 

identyfikację  i źródło pochodzenia oferowanych do sprzedaży środków spożywczych  

w formie faktur/WZ lub  pochodzenie z własnych gospodarstw rolnych (sprzedaż 

bezpośrednia). 
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Dzięki dużemu zaangażowaniu organizatora imprezy i służb pomocniczych tj. Inspekcji 

Sanitarnej, Straży Miejskiej, Policji, corocznie jakość świadczonych usług handlowych  

i gastronomicznych ulega poprawie. W bieżącym roku zastosowano  karanie mandatowe  

1/300 zł w punkcie sprzedaży wyrobów ciastkarskich za niewłaściwą higienę stoiska.  

W niektórych przypadkach udzielono instruktażu w zakresie wymagań higienicznych dla 

tymczasowych punktów sprzedaży oraz wydano drobne zalecenia doraźne. 

 

Papierosy 

 W roku sprawozdawczym zbadano laboratoryjnie 8 próbek papierosów, w tym  

2 próbki krajowe i 6 wyprodukowanych w UE,  w kierunku zawartości substancji smolistych, 

nikotyny, tlenku węgla oraz prawidłowości zamieszczania informacji i ostrzeżeń na 

opakowaniach papierosów. Próbki nie były kwestionowane 

 

WNIOSKI 

 Utrzymuje się dobry stan sanitarny w obiektach produkcji żywności tj. ciastkarniach, 

piekarniach, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, wytwórniach wyrobów 

cukierniczych oraz  obrotu żywnością – sklepach i hurtowniach, za wyjątkiem 

wytwórni lodów i automatów do lodów.   

  Znacząco uległ poprawie  stan sanitarny w sklepach spożywczych w stosunku do 

ubiegłego roku zdyskwalifikowano 2 obiekty, co stanowi 0,9% (w 2013 r. 7- 2,7%) . 

 Stale wzrasta liczba zakładów z opracowanym i wdrożonym GHP/GMP oraz 

systemem HACCP (zakładach produkcyjnych, magazynach hurtowych i sklepach 

spożywczych). 

 Wydane decyzje administracyjne przyczyniły się do poprawy warunków sanitarno- 

technicznych w zakresie stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia  oraz 

poprawy ich funkcjonalności. 

 Na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, iż w stosunku do 

roku ubiegłego liczba zakwestionowanych próbek nieznacznie uległa zmianie  

(28 próbek żywnościowych z tego 21 próbek lodów głównie z automatu, w 2013r. - 10).  

 Zmniejszyła się liczba ocenianych środków spożywczych (import) pochodzących  

z krajów trzecich (29 partii) w stosunku do roku ubiegłego (w 2013r. 53 partie). 
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VI. STAN SANITARNY ŚRODOWISKA PRACY 

 

Sekcja Nadzoru Higieny Pracy, zgodnie z ustawą o PIS, kontroluje warunki 

higieniczno-sanitarne w zakładach pracy. Patrząc z perspektywy czasu, na terenie powiatu  

skierniewickiego prowadzi działalność około 300 firm objętych nadzorem. Zakłady pracy 

kontrolowane są z różną częstotliwością, w zależności od ilości zatrudnianych pracowników  

i stopnia narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe.  

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. Ilość zakładów w ewidencji i prowadzonych w nich kontroli   

 

W 2014 roku w ewidencji pionu Higieny Pracy znajdowały się 344 zakłady pracy, 

zatrudniające ogółem 9684 pracowników. Najliczniejszą grupę - 196 obiektów stanowią 

zakłady zatrudniające do 5 pracowników, a najmniejszą - 8 zakładów zatrudniających ponad 

250 pracowników. 

 

Nadzór bieżący 

Podczas prowadzonych kontroli środowiska pracy (185 kontroli w 2014 r), zgodnie  

z zadaniami statutowymi, zwracano uwagę na higieniczne warunki pracy oraz stopień 

narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych (np. substancje i preparaty 

niebezpieczne, w tym rakotwórcze oraz hałas, zapylenie, mikroklimat gorący i zimny)  

i uciążliwych (np. oświetlenie, mikroklimat umiarkowany). Poziom narażenia określano m.in. 

na podstawie oceny ryzyka zawodowego sporządzonego przez właścicieli zakładów przy 
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współudziale pracowników oraz na podstawie wyników badań i pomiarów wykonywanych  

w środowisku pracy przez laboratoria akredytowane.  

Stwierdzono, że w 2014 r. w 13 zakładach pracownicy byli narażeni na ponadnormatywny 

hałas (400 osób). Przykłady ujęto w tabeli nr 1.  

W 6 zakładach - na czynniki rakotwórcze (251 pracowników, w tym 73 kobiety i 178 

mężczyzn).  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach po zapoznaniu się  

z protokołami kontroli opisującymi stan sanitarno-higieniczny w zakładach pracy wydał:  

 20 nakazów dotyczących przeprowadzenia przez uprawnione laboratoria pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w celu ich uaktualnienia, 

 14 nakazów dot. doprowadzenia do należytego stanu higieniczno-sanitarnego 

pomieszczeń produkcyjnych lub socjalno-sanitarnych, 

 2 nakazy dot. przeprowadzenia rozeznania i typowania czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy oraz wykonania badań, 

 3 nakazy dot. wykonania lub uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego, 

 2 nakazy dotyczyły- wyznaczenia pracowników do udzielania I pomocy w nagłych 

wypadkach oraz ratownictwa medycznego, 

 1 nakaz dot. uaktualnienia orzeczeń lekarskich stwierdzonych oraz przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywanej pracy na określonym stanowisku, 

 1 nakaz dot. uaktualnienia spisu stosowanych substancji i mieszanin w środowisku 

pracy, 

 1 nakaz dot. posegregowania odpadów chemicznych wg właściwości chemicznych  

w magazynie, 

 1 nakaz dot. zainstalowania odpowiedniej wentylacji na stanowiskach monterów 

dławików w pomieszczeniu nawijalni. 

Ogółem wydano 31 decyzji administracyjnych zawierających 45 nakazów.  

W wyniku takiego działania Inspekcji Sanitarnej poprawiono warunki pracy związane  

z obniżeniem poziomu hałasu i stężenia kobaltu 23 pracownikom w 9 zakładach. W 14 

zakładach poprawiono stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych.  

Bez problemu wykonywane są nakazy dotyczące poprawy higienicznych warunków pracy nie 

wymagające dużych nakładów finansowych. Inaczej sprawa przedstawia się  

z zakładami, w których występuje narażenie ponadnormatywne. Wówczas, zgodnie  

z przepisami są sporządzane programy naprawcze, w wyniku których poziomy natężeń lub 
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stężeń czynników szkodliwych mają być sukcesywnie obniżane do wartości dopuszczalnych. 

Najbardziej realnym działaniem jest zastosowanie zmian organizacyjnych (wielozmianowość 

skracająca czas narażenia danego pracownika) oraz w ostateczności zaopatrzenie  

w odpowiednie, atestowane środki ochrony osobistej (np. dobrane do odpowiedniej 

częstotliwości ochronniki słuchu). Działania techniczne (wymiana parku maszynowego na 

nowocześniejszy, wprowadzenie nowoczesnych technologii) często jest niemożliwa  

z powodów ekonomicznych lub braku takich technologii. Przykłady poprawy warunków 

pracy przedstawia tabela nr 2. 

 

Postępowanie w sprawie chorób zawodowych  

Przeprowadzono 11 wizytacji w celu sporządzenia kart oceny narażenia zawodowego 

dotyczących podejrzenia choroby zawodowej. W wyniku postępowania administracyjnego 

wydano w 2014 r. dwie decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej  

(1- astma oskrzelowa, 1- alergiczny nieżyt nosa). Wydano również dwie decyzje negatywne 

(dot. cieśni nadgarstka oraz choroby zakaźnej-krztusiec i powikłania). Osoby objęte 

postępowaniem zatrudnione były w piekarni, szkolnictwie i laboratorium naukowym. 

Poniższy wykres obrazuje skalę zjawiska na przestrzeni 10 lat. 

Ryc. Orzeczenia o uznaniu chorób zawodowych w latach 1004-2014. 

 

Rozkład chorób zawodowych rozpatrywanych w latach 204 – 2014 według wykazu 

ujętego w rozporządzeniu przedstawiono na poniższych diagramach: 
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Kontrole tematyczne  

W 2014 r. dotyczyły przemysłu drzewnego i spożywczego. Sprawdzano realizację 

wymogów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, ze szczególnym 

uwzględnieniem występujących czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy. 

Skontrolowano 7 zakładów branży spożywczej obejmujące dział 10 Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, zatrudniających 183 pracowników. W zakładach tych występuje hałas 

ponadnormatywny wynikający z procesu technologicznego i obejmuje 183 pracowników, 

którzy zgodnie z programem naprawczym zaopatrzeni są w odpowiednie środki ochrony 

słuchu. W wyniku kontroli stwierdzono dwa uchybienia (brak aktualnej oceny ryzyka 

– decyzje negatywne

narząd słuchu

wibracja

narząd głosu

astma oskrzelowa

zapalenie spojówek

nowotwór

cieśń nadgarstka

choroby skóry

choroby zakaźne

- decyzje pozytywne

borelioza

gruźlica

narząd głosu

astma oskrzelowa

ubytek słuchu

WZW C

alergiczne
zapalenie skóry
układ ruchu
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zawodowego na jednym stanowisku oraz brak aktualnych profilaktycznych badań lekarskich 

u jednego pracownika). 

W pośród 9 skontrolowanych zakładach przemysłu drzewnego (dział 16 PKD): 

przemysł tartaczny, przemysł płyt drewnopochodnych, przemysł stolarki budowlanej, 

produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania oraz produkcję 

mebli (dział 31 PKD) stwierdzono przekroczenia normatywne hałasu w jednym zakładzie na 

stanowisku operatora maszyn obejmującym 4 pracowników. Stwierdzono 1 uchybienie dot. 

nie wykonania pomiarów środowiska pracy.  

W jednym zakładzie monitoruje się działania ujęte w programie naprawczym dot. obniżenia 

poziomu hałasu na stanowisku stolarza. 

Wyżej wymienione działania prowadzą do poprawy warunków pracy. 

 

Inne kontrole  

Sekcja Nadzoru Higieny Pracy realizuje zadania wpisane w ustawę o PIS dot. 

produktów biobójczych, środków ochrony roślin, detergentów, prekursorów narkotykowych. 

Podczas 152 kontroli przeprowadzonych w 2014 roku, dotyczących obowiązków każdego 

ogniwa łańcuchu dostaw (m.in. dystrybutor, formulator, użytkownik) substancji i mieszanin 

niebezpiecznych, wynikających z rozporządzenia REACH, nie stwierdzono uchybień na 

terenie właściwym dla PPIS w Skierniewicach. Kontrolowany asortyment produktów był 

właściwie oznakowany i posiadał poprawnie sporządzone karty charakterystyk. 

Ponadto SNHP monitoruje środowisko pod kątem występowania na terenie powiatu 

skierniewickiego sklepów, w których może być dokonywany obrót środkami deklarowanymi 

m.in. jako elementy kolekcjonerskie lub przedmioty użytku, a faktycznie będącymi środkami 

niebezpiecznymi dla zdrowia zwanymi przez media „dopalaczami”. PPIS w Skierniewicach 

nie stwierdził podczas wizytacji istnienia takich środków oraz nie został powiadomiony przez 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach o zatruciach wymagających hospitalizacji. 

 

Promocja zdrowia 

Główne tematy w 2014 r. były związane z: 

 Akcją antynikotynową – kontynuowano kontrolę warunków stworzonych dla 

pracowników, którzy palą papierosy. Podejście pracodawców do zagadnienia nie 

zmieniło się. Stwierdzono, że pracodawcy preferują niepalących, w zakładach (99%) 
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jest wydany zakaz palenia. W dużych zakładach są organizowane palarnie zgodnie  

z rozporządzeniem,  

 Akcją antydopalaczową – Współpraca z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia w imprezach prozdrowotnych dot. zagrożeń wynikających z używania 

dopalaczy, w tym wykład dla rodziców w Zespole Szkół Integracyjnych, 

przedstawianie problemu dopalaczy osobom zainteresowanym w imprezach 

otwartych, pomoc w prowadzeniu debaty dla szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, 

 Szerzeniem oświaty wśród pracodawców w zakresie: 

- praw i obowiązków właściciela w zakresie higieny i epidemiologii w zakładach 

pracy,  

- istoty pomiarów środowiskowych, 

- interpretacji wyników pomiarów wykonanych na stanowiskach pracy, 

- Europejskiej Kampanii Informacyjnej 2014 r. „Stres w pracy ? Nie, dziękuję!”- 

rozdawanie ulotek i źródeł informacji podmiotom zainteresowanym. 
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VII. HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 W 2014r. sprawowano nadzór bieżący i zapobiegawczy nad 104 stałymi placówkami, 

(102 placówki oświatowo-wychowawcze i 2 wyższe 

uczelnie). Sezonowych placówek wypoczynkowych było 

17. Przeprowadzono 172 kontrole. Karania mandatowego 

nie stosowano. Wydano 11 decyzji administracyjnych, w 

tym 5 zarządzających i 6 przedłużających termin 

wykonania zaleceń.   

 

1. Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi i technicznymi w placówkach: 

Stan techniczny obiektów.   

Nie stwierdzono placówek oświatowo-wychowawczych działających w budynkach 

nieprzystosowanych. Wszystkie budynki posiadają kanalizację (centralną lub miejscową), 

oraz zaopatrzone są w wodę do spożycia z wodociągów sieciowych. Wszystkie placówki  

posiadają ustępy wewnętrzne.  

Nie stwierdzono placówek w złym stanie czystości i porządku. Niezadowalający stan 

techniczny stwierdzono w 7 placówkach.   

W celu wyeliminowania nieprawidłowości technicznych wydano nowe decyzje 

nakazujące doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego: 

 pomieszczenia zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej, 

 dróg i dojść do budynku,  

 traktów komunikacyjnych  

 sal lekcyjnych.  

Remonty wykonywane były głównie w czasie wakacji. Wyegzekwowano zalecenia 

zawarte w 4 decyzjach.  

W 4 placówkach pozostają do wykonania decyzje administracyjne z lat ubiegłych.  

W tych przypadkach przedłużono termin wykonania zaleceń. Główną przyczyną 

niezrealizowania części wcześniej wydanych decyzji był deklarowany przez organy 

założycielskie  - brak środków finansowych.  

Decyzje przedłużające dotyczą: 

 doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego zaplecza przy sali 

gimnastycznej,  

 konserwacji i remontu podłóg w traktach komunikacyjnych,  
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 wymiany drzwi wewnętrznych, 

 naprawy schodów przed głównym wejściem do budynku szkolnego, 

 

Warunki do utrzymania higieny   

Wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze posiadają kanalizację i zaopatrują się 

w wodę z wodociągów sieciowych. Dzieci i młodzież na terenie powiatu skierniewickiego  

w placówkach oświatowo-wychowawczych mają 

dostęp do ciepłej wody i korzystają z  ustępów  

zlokalizowanych  wewnątrz budynków szkolnych. 

Wszystkim też zapewniono środki do utrzymania 

higieny osobistej: papier toaletowy, mydło  

w płynie, oraz ręczniki papierowe do rąk lub 

suszarki.  

Stan techniczny pomieszczeń  i urządzeń  sanitarnych nie budził zastrzeżeń.  

Ocenę standardów dostępności do urządzeń sanitarnych wykonano w oparciu  

o kryterium liczby uczniów przypadających na jedno urządzenie sanitarne i stwierdzono, że  

ten normatyw przestrzegany jest we wszystkich placówkach.  

 

2. Nadzór nad warunkami higieny pracy ucznia:  

Rozkłady zajęć szkolnych 

W 2014 roku wykonywano analizy rozkładów zajęć w zakresie przewidzianym 

w formularzu wykorzystywanym do oceny stanu sanitarnego szkoły. Uwagi dotyczyły 

głównie przekroczenia liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia 

o ponad 1 godzinę.  W związku z utworzeniem dodatkowych klas I w szkołach 

podstawowych zaistniała konieczność znacznego wydłużenia zajęć lekcyjnych dla drugiej 

zmiany nauczania. Ponadto dyrektorzy szkół nadal twierdzą, że błędy i nieprawidłowości 

podczas układania rozkładów zajęć wynikają z : 

 konieczności dostosowywania planu lekcji do zajęć dodatkowych  na basenie, hali 

sportowej, boisku, itd. 

 możliwości dojazdu nauczycieli (szczególnie języków obcych) do szkół ; 

 potrzeby wcześniejszego kończenia zajęć przez drugą zmianę.  

Po kilkuletnich interwencjach dotyczących  przerw międzylekcyjnych sytuacja uległa 

znaczącej poprawie, i w większości szkół czas trwania przerw nie budził zastrzeżeń 
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(szczególnie w mieście). Najczęściej są one skracane z powodu konieczności dostosowania 

czasu trwania zajęć do rozkładu jazdy autobusu PKS lub szkolnego. 

 

Wyposażenie w meble  

W 2014 roku przeprowadzono szczegółową kontrolę posiadania przez szkoły  

i placówki certyfikatów na meble zakupione po 1997r. Analiza dokumentów wykazała, że 

wśród 91 skontrolowanych placówek 71% posiada wszystkie meble z certyfikatami,  

a pozostałe placówki sukcesywnie wymieniają zużyte meble na nowe zgodne  

z obowiązującymi normami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. Posiadanie przez placówki certyfikatów na meble  

 

Pomiary stanowisk pracy ucznia wykonano w 7 placówkach (6 przedszkolach  

i 1 szkole podstawowej) w tym w 17 oddziałach. Łącznie zmierzono 215 stanowisk pracy 

ucznia. W 2  placówkach stwierdzono nieprawidłowości 44 stanowisk w 6 oddziałach. 

Dotyczyły one głównie złego zestawienia krzesełka i stolika co owocowało tym, że jeżeli 

nawet dziecko siedziało na właściwym krzesełku to stolik był zbyt niski albo zbyt wysoki  

a to w konsekwencji dawało negatywną ocenę. 
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Ryc. Pomiary stanowisk pracy ucznia.  

 

We wszystkich placówkach ławki ustawione są tak, aby światło naturalne padało  

z lewej strony w stosunku do tablicy, pierwszy rząd oddalony jest o 2,2 metra od tablicy 

szkolnej. Inne ustawienie ławek stosowano tylko wtedy, gdy wymagała  tego metodyka 

realizacji programu z określonych przedmiotów głównie nauki języków obcych.  

 

Place zabaw dla dzieci. 

 

 Tylko 1 przedszkole i 2 żłobki 

nie posiadają placu zabaw. Dzieci 

uczęszczające do alternatywnych 

formy wychowania przedszkolnego 

korzystają z placów zabaw 

zlokalizowanych przy szkołach 

podstawowych. Wyjątek stanowią  

2 placówki, gdzie dzieci nie mają 

możliwości skorzystania z tej formy 

rekreacji. W 8 przedszkolach  

i 3 szkołach stwierdzono niewystarczającą ochronę piaskownic przed zanieczyszczeniami 

odpadami zwierzęcymi.  Pozostałe place zabaw z piaskownicami nie budziły zastrzeżeń. 
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Sale gimnastyczne, boiska  

 Sytuację w tym zakresie analizowano  

w 54 szkołach różnego typu i stwierdzono, że  

w 37 (68%) szkołach warunki do prowadzenia 

zajęć z wychowania fizycznego są wystarczające 

– tzn. mają one sale gimnastyczne i boiska 

szkolne. W 10 są  niewystarczające i to są te 

placówki, które posiadają albo salę gimnastyczną 

- 5 albo boisko szkolne - 5 . Brak warunków do 

prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, stwierdzono w 2 szkołach podstawowych. 

Reszta placówek ma możliwość prowadzenia zajęć w pobliskich halach sportowych, 

szkolnych lub gminnych salach gimnastycznych oraz na gminnych lub miejskich boiskach 

sportowych. „ORLIKI” w godzinach zajęć szkolnych zawsze są do dyspozycji szkół na 

terenie których są zlokalizowane. Ponadto: 

 Uczniowie 8 szkół zarówno miejskich, jak i wiejskich mają zajęcia z wychowania 

fizycznego na korytarzach szkolnych.  

 Uczniowie 12 placówek korzystają z hal sportowych i sal gimnastycznych 

zlokalizowanych poza własną placówką.  

 Uczniowie z 9 szkół mają zajęcia na basenie, a z 4 w innych specjalistycznych salach 

(siłownie). 

 

Zapewnienie miejsca na pozostawianie w szkole podręczników i przyborów szkolnych 

Wśród 60 placówek skontrolowanych w 49 szkołach wszyscy uczniowie mają 

możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych (zgodnie  

z rozporządzeniem MEN). 11 placówek nie spełniono w pełni wymogu rozporządzenia. 

Wśród nich 5 zapewniło indywidualne szafki uczniom klas I-V, 3 szkoły jedynie uczniom 

klas I-III , a 3 nie zapewniły takich miejsc.  

 

Prowadzenie dożywiania    

 Skontrolowano łącznie w 51 placówkach. Stwierdzono, że w 44 (86%) podawano 

ciepłe posiłki, w tym w 31 jednodaniowe dla 951 (1133 w  ubiegłym roku) uczniów, pełen 

obiad zjadało 1566 (1320 w ub. roku) uczniów z 13 (12 w roku poprzednim) szkół.  
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Ryc. Prowadzenie dożywiania w szkołach 

 

Liczba spożywających ciepłe posiłki dofinansowywane przez MOPS-y i  GOPS-y  

nieco spada. W 2014r. dofinansowano posiłki dla  683 uczniów (801 w ubiegłym roku).  

Śniadania szkolne w zorganizowanej formie stwierdzono tylko w klasach nauczania 

początkowego w  szkołach podstawowych.  Nadal dużym powodzeniem cieszy się bezpłatna 

akcja „Mleko w szkole” do której przyłączyło się 95% szkół podstawowych (5728 uczniów). 

Z tej oferty nie skorzystały 2 szkoły podstawowe na wsi.    

W 26 nadzorowanych placówkach funkcjonują sklepiki szkolne. Wszystkie 

kontrolowane są na bieżąco pod kątem posiadanych środków spożywczych. 

Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.  

 

Działania w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu palenia tytoniu w szkołach 

 Problem analizowano każdorazowo przy okazji oceny bieżącego stanu sanitarnego  

w placówkach oświatowo – wychowawczych. 

Wewnątrz i na zewnątrz budynków w widocznych 

miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia 

słowne i graficzne informujące o zakazie palenia 

wyrobów tytoniowych. W szkołach i na terenach 

przyległych zakaz ten jest  respektowany zarówno 

przez uczniów jak i przez nauczycieli.  
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Placówki wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży  

Dominowały formy wypoczynku  

w miejscu zamieszkania – głównie w szkołach 

będących pod stałym nadzorem Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

Łącznie zorganizowano 17 placówek dla 875 

dzieci i liczba wypoczywających  

w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się 

o 70. Od lat jedyną formą wypoczynku na terenie 

miasta Skierniewice jest wypoczynek organizowany w miejscu zamieszkania  

(15 placówek) i dofinansowywany przez samorząd terytorialny - szczególnie w okresie zimy. 

Wypoczynek letni w formie wyjazdowej zorganizowano w 2 obozach harcerskich pod 

namiotami. W żadnej z placówek nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku  

i czystości, oraz nieprawidłowego postępowania z odpadami stałymi i ze ściekami. Wszystkie 

skontrolowano przynajmniej jeden raz w turnusie. Informacje o liczbie  

i formie organizacyjnej  pozyskiwano z bazy internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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VIII. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 

Pion Zapobiegawczego nadzoru Sanitarnego w strukturze Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej ma za zadanie prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania możliwości 

powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia ludzi na etapie sporządzania 

dokumentacji nowych i modernizowanych obiektów, służących pracy i przebywaniu ludzi, 

oraz na etapie dopuszczania tych obiektów do użytkowania. 

Do merytorycznych zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy: 

 uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy do planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 zgłaszanie wniosków do planów, na etapie zawiadomienia o przystąpieniu do 

sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 

 opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć w ramach decyzji środowiskowej, 

zgodnie z Prawem ochrony środowiska oraz  Ustawą o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko  

 wydawanie opinii dotyczących zapytania o potrzebę sporządzania raportu 

oddziaływania na środowisko. 

 opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia przed uzyskaniem pozwolenia na 

budowę 

 wydawanie opinii dotyczących zamierzonych inwestycji na etapie projektowania. 

 wydawanie opinii dotyczących zrealizowanych inwestycji rolniczych,  

w gospodarstwach rolnych, które skorzystały z funduszy unijnych, w ramach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 dokonywanie kontroli związku z dopuszczeniem obiektów do użytkowania. 

W związku z powyższym niniejsza ocena dokonywana jest w kontekście otrzymywanych 

dokumentów planistycznych, dokumentacji projektowych, dokumentacji o przedsięwzięciach 

przed wydaniem decyzji środowiskowych otrzymywanych do opiniowania, oraz jakości  

i rodzaju odbieranych i przekazywanych do użytkowania obiektów użyteczności publicznej, 

komunalnych i usługowych, produkcyjnych, żywieniowych, ochrony zdrowia, oświaty  

i innych. 
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Liczba załatwionych spraw świadczy o ilości procesów inwestycyjnych toczących się na 

terenie naszego miasta i powiatu skierniewickiego. 

 

Dla inwestycji należących do kategorii mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, uzgodniono warunki 

realizacji w 9 przypadkach. W każdym z przypadków opinia zawierała uwagi dotyczące 

warunków realizacji przedsięwzięcia których celem było określenie odpowiednich 

standardów dotyczących np. użycia sprzętu budowlanego na etapie realizacji inwestycji oraz  

zastosowania rozwiązań minimalizujących wpływ inwestycji na otoczenie oraz zdrowie  

i życie ludzi.  

Opinie dotyczyły między innymi dla następujących przedsięwzięć: 

 budowa dwóch budynków brojlerów o obsadzie łącznie 97.800 szt. wraz z urządzeniami 

i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Michowice gm. Głuchów 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś – Skierniewice 

 rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokra Prawa  

gm. Skierniewice 

 budowa budynku inwentarskiego o obsadzie 25.900 szt. brojlerów, wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w miejscowości Maków Kolonia gm. Maków 

 budowa tuczarni trzody chlewnej o obsadzie 1.000 szt. prosiąt. wraz z obiektami 

towarzyszącymi w miejscowości Borysław gm. Głuchów 

 budowa i rozbudowa infrastrukury w obrębie obszaru ochrony uzdrowiskowej 

Skierniewice - Maków 

 budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej o obsadzie 960 

szt. każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Byczki gm. 

Godzianów. 

 

Wydano 27 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  

z czego w 24 przypadkach odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko. W głównej mierze opinie te dotyczyły inwestycji polegających na budowie  

i rozbudowie dróg gminnych, rozbudowy obiektów przemysłowych. W opiniach zwracano 

uwagę zwłaszcza na ochronę ludzi i miejsc ich przebywania, ograniczenie uciążliwości 

hałasowej oraz emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza.   

Opinie wydano między innymi dla następujących przedsięwzięć: 
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 rozbudowa hali produkcyjnej wraz z instalacją dwóch linii technologicznych  

i produkcji wibroprasowanych wyrobów betonowych, instalacji do produkcji 

elementów betonowych w istniejącej hali produkcyjnej dla potrzeb spółki BRUK-

BETprzy ul Czerwonej w Skierniewicach, 

 rozbudowa budynku magazynowego o nowe pomieszczenie o powierzchni 200 m2 do 

przechowywania mleka w proszku na terenie OSM w Skierniewicach, 

 rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów gm. Skierniewice, 

 zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na muzeum, budowie wiatraka, 

budowie czterech kortów tenisowych wraz z zapleczem i dwoma zbiornikami na 

ścieki, modernizacji upustu w istniejącym urządzeniu wodnym (jazie) w miejscowości 

Doleck gm. Nowy Kawęczyn 

 rozbudowa hal produkcyjnych na terenie zakładu Pilkington IGP O/Mazowsze  

w Skierniewicach przy ul. Przemysłowej 

 budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

w miejscowości Michowice gm. Głuchów 

 rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokra Prawa  

gm. Skierniewice, 

 rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Rowiska gm. Skierniewice, 

 budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kęszyce gm. Bolimów, 

 budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Maków Skierniewice w ciągu drogi 

powiatowej relacji Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice 

 remont mostu przez rzekę Rawkę w miejscowości Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn 

 przebudowa dróg powiatowych: 

 Nr 2935 E Grodzisk – Zawady – Trzcianka – Chlebów – Maków 

 Nr 2933E Teresin – Lipce Reymontowskie – Godzianów – Zapady 

 Nr 5103E Niesółków  - Kołacin – Byczki – Maków – Mokra Lewa 

 Nr 1310E Pszczonów – granica powiatu – Pszczonów – kierunek Maków 

 Nr 1333E Chojnata - Grzymkowice na odcinku Turowa Wola - granica powiatu 

 Nr 1316E Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal 

 Nr 1326E Miedniewice - Bolimów  

 przebudowa ulicy Łódzkiej na odcinku Feliksów do granicy miasta Skierniewice  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705, 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice – Nowy Kawęczyn 
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Wydano 3 opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, w których uznano za zasadne sporządzenie raportu z uwagi na potencjalne 

zagrożenie ponadmormatywną emisją hałasu, wpływem substancji złowonnych na zdrowie 

ludzi oraz znacznym przeobrażeniem obszarów dotychczas nieużytkowanych w strefę 

uzdrowiskową tj.:  

 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW w miejscowości Słupia gm. Słupia, 

 budowa budynku inwentarskiego o obsadzie 25.900 szt. brojlerów, wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w miejscowości Maków Kolonia gm. Maków, 

 budowa i rozbudowa infrastruktury w obrębie obszaru ochrony uzdrowiskowej 

Skierniewice - Maków. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach w 2014 r. w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej uzgodnienia stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, dla 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydał 37 opinii oraz 26 opinii 

dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Planowanie przestrzenne jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość życia 

mieszkańców. Umożliwia ono właściwe lokalizowanie obszarów dla rozwoju przemysłu  

i usług uciążliwych w stosunku do terenów tzw. chronionych, przeznaczonych na tereny 

zabudowy mieszkaniowej, tereny o funkcjach rekreacyjnych usługi zdrowia, usługi oświaty 

itp. Istotne znaczenie ma również lokalizacja dróg komunikacyjnych związanych z w/w 

funkcjami. W chwili obecnej często zagospodarowanie terenów odbywa się zgodnie z wolą 

potencjalnych inwestorów. W wydawanych opiniach kładzie się szczególny nacisk na to, by 

uciążliwości wynikające z charakteru prowadzonej działalności nie wykraczały poza teren do 

którego właściciel posiada tytuł prawny. Zapisy planów określają dla poszczególnych 

obszarów sposoby ich zagospodarowania, warunki ich zabudowy, zasady obsługi technicznej 

i komunikacyjnej, ustalają zakazy i nakazy gwarantujące ich prawidłowe funkcjonowanie  

w celu ochrony i zabezpieczenia środowiska naturalnego w którym żyją ludzie. 

Sprawdzeniem prawidłowości zapisów planu jest sporządzanie prognozy, która ma za zadanie 

określenie skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, zdrowie i życie ludzi. 

5. W 2014 r. w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydanych zostało 27 opinii,  

w tym 24 opinie dotyczące dokumentacji projektowych i 3 opinie dotyczące gospodarstw 

rolnych, które korzystały z programu SAPARD pilotowanego przez Państwową Agencję 
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Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Przy opiniowaniu dokumentacji projektowych 

szczególna uwaga zwracana była na warunki techniczno-użytkowe, między innymi 

prawidłowy układ funkcjonalny, właściwą technologię, właściwe wyposażenie zgodne  

z charakterem obiektu, prawidłowo zaprojektowaną wentylację, klimatyzację, ogrzewanie 

pomieszczeń, instalację wodno-kanalizacyjną, rozwiązania likwidujące bariery 

architektoniczne dla niepełnosprawnych, zgodność z wymaganiami przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przeprowadzonych zostało 36 kontroli w związku z dopuszczeniem do użytkowania 

obiektów budowlanych, oraz uczestniczono w 14 dopuszczeniach do użytkowania 

wynikających z art. 56 Ustawy prawo budowlane, obiektów budowlanych.  

W ramach tych czynności dokonywano szczegółowego przeglądu obiektu i jego otoczenia, 

pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, pod względem wymagań higieniczno-

zdrowotnych, sprawdzane było również czy zastosowane materiały budowlane 

wykończeniowe posiadają właściwe dla danego rodzaju pomieszczeń atesty higieniczne. 

Zaobserwowano że nowe obiekty użyteczności publicznej dostosowane są do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez wykonywanie wind, podjazdów i odpowiednich toalet. 

Wykończenie oraz wyposażenie specjalistyczne w urządzenia nowych obiektów przedstawia 

coraz wyższy standard.  

Do użytkowania dopuszczono ważne dla mieszkańców obiekty, takie jak: 

 gabinety stomatologiczne przy ul. Norwida, Gałeckiego i Czystej w Skierniewicach, 

gabinet lekarza rodzinnego w miejscowości Kowiesy gm. Kowiesy, gabinet lekarski przy 

ul. Skłodowskiej w Skierniewicach 

 pawilony handlowe INTERMARCHE  i BRICOMARCHE w Skierniewicach, 

 apteka ul. Reymonta i Mszczonowska w Skierniewicach, punkty apteczne w Nowym 

Kawęczynie i Słupi, 

 budynek sortowni owoców z komorami chłodniczymi w Kowiesach 

 klub fitness i gabinet kosmetologii w Skierniewicach  

 budynek na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 

„Wspólna Troska” przy ul. Batorego w Skierniewicach 

 przedszkole niepubliczne Diecezji Łowickiej ul. Armii Krajowej w Skierniewicach 

 sklep zaopatrzenia ortopedycznego ul. Jagiellońska w Skierniewicach 

 prywatny żłobek „Calineczka” ul. Rawska w Skierniewicach 
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 NZOZ Prodent ul. Dworcowa w Skierniewicach,  pomieszczenia stacjonowanie zespołu 

wyjazdowego ratownictwa medycznego Medi-Trans przy ul. 1-go Maja  

w Skierniewicach 

 rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie, sala gimnastyczna  

z zapleczem w Trzciannie gm. Nowy Kawęczyn 

 budynek socjalno-magazynowy na potrzeby boiska sportowego MLKS „Widok”  

ul. Nowobielańska w Skierniewicach 

W ramach działalności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w miarę możliwości 

eliminuje się nieprawidłowości, które mogą mieć niekorzystny wpływ oraz stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na różnych etapach inwestycyjnych.  

Podsumowując należy stwierdzić że stan sanitarno-higieniczny i rozwój infrastruktury 

Skierniewic i powiatu skierniewickiego ulega z każdym rokiem poprawie. Dowodem tego są 

planowane przedsięwzięcia wpływające na ich rozwój, a Inspekcja Sanitarna odgrywa istotną 

rolę w czuwaniu nad prawidłowością funkcjonowania tych inwestycji na naszym terenie.  
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IX. OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA 

Realizując zapisy Art. 6. Ustawy o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej  Sekcja Oświaty 

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje  

i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw  

i zachowań zdrowotnych, a w szczególności: inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć 

zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 

popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, 

pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia oraz ocenia działalność 

oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły. 

Realizowano zadania dotyczące profilaktyki zerwania z nałogiem palenia tytoniu  

i innymi uzależnieniami, zapobiegania chorobom zakaźnym (zachorowania wywołane przez 

meningokoki, HIV/AIDS, grypy), prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. 

Zdrowy styl życia propagujemy wdrażając programy edukacyjne w szkołach, na różnego 

rodzaju spotkaniach tj. szkoleniach, naradach, imprezach prozdrowotnych oraz za 

pośrednictwem prasy i radia.  

 

Przeprowadzono 13 akcji prozdrowotnych tj: 

1. Akcje dotyczące profilaktyki raka piersi - przeprowadzono dla uczniów w 3 szkołach 

ponadgimnazjalnych (ZSP w Głuchowie, LO w Skierniewicach, ZSP  w Bolimowie) oraz dla 

dorosłych w 2 zakładach pracy, 1 akcja w ramach wojewódzkiej spartakiady „Amazonek”, 

Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, Marszu po Zdrowie 

 Pokazy samobadania piersi na fantomach -  322 osoby; 

 Wykłady nt. Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem - 309 osób; 

 Poradnictwo lekarza onkologa – 86 osób 
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2. Akcje o tematyce antynikotynowej – przeprowadzono w 8 szkołach i 1 przedszkolu, 

promowano modę na nie palenia w ramach: Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców  

i Warzyw, Marszu po Zdrowie, Rodzinnego Pikniku Sportowego i festiwalu Muzyka ku Górze; 

 Wykłady i pogadanki nt szkodliwości palenia wysłuchało – 924 osób; 

 Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy nikotyny u 153 osób; 

 Poradnictwo w zakresie zerwania z nałogiem palenia tytoniu – 92 osoby; 
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3. Akcje  związane z problematyką uzależnień 

 Debata dla 459 uczestników, nauczycieli uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych ze Skierniewic; wykład i dyskusja. 

 

     

 

 

 

Podczas realizacji naszych zadań współpracujemy z: 

  mediami w tym z Radiem RSC - audycji dotyczących zachowań prozdrowotnych 

wysłuchało ponad. 37 tys. osób (dane za 2014 r. wg statystyk RSC);  

 Urzędem Miasta; 

 Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach; 

 Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym „Kopernik” w Łodzi; 

 Komendą Policji Miejskiej w Skierniewicach; 

 Strażą Miejską w Skierniewicach; 

 Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „NAWA” w Skierniewicach; 
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Aktualne wydarzenia, relacje z akcji prozdrowotnych, materiały do pobrania, filmy 

edukacyjne umieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

 

Realizowaliśmy programy szkolne poświęcone zdrowemu stylowi życia oraz 

problematyce uzależnień  tj.: 

1. Trzymaj formę –   20 szkół;  -  1693 odbiorców  

2. Czyste Powietrze Wokół Nas – 21 placówek  - 1.418 odbiorców 

3. Zadbaj o swoje płuca – 4 szkoły: 1.165 uczniów 

4. Znajdź Właściwe Rozwiązanie; 5 szkół – 250 - odbiorców 

5. Nie Pal Przy Mnie Proszę – 6 szkół; – 783 odbiorców 

6. Moje dziecko idzie do szkoły – 45 odbiorców 

7. ARS – czyli jak dbać o miłość  - 13 szkół – 287 odbiorców, 

8. Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie – 10 szkoły – 1.457 odbiorców 

Razem skorzystało z nich 7.098 uczestników programów profilaktycznych 

  

Reasumując stwierdzamy, iż nasze działania oświatowe cieszą się dużym uznaniem  

i zainteresowaniem, a także przynoszą pożądany efekt. Uczestnicy  akcji prozdrowotnych, 

szkoleń, pokazów, pogadanek skorzystali z wiedzy i doświadczenia wielu specjalistów, 

poznali zasady samobadania piersi mieli możliwość wykonania badań zawartości tlenku 

węgla w wydychanym powietrzu u palaczy. 

 

 
 

 

 

 

http://www.psse.skierniewice.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=HTmYELDAYFw=&tabid=35000
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X. DZIAŁALNOŚĆ PIONU LABORATORYJNEGO 

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach wykonuje w ramach zintegrowanej 

merytorycznie  bazy laboratoryjnej PIS woj. łódzkiego badania i pomiary następujących 

obiektów/próbek:  

 Wody; 

 Żywności; 

 Kosmetyków; 

 Środowiska pracy; 

 Środowiska komunalnego; 

 Epidemiologiczne; 

 

Działalność laboratoryjna obejmuje: 

 badania dla celów urzędowej kontroli i monitoringu żywności i  badania kosmetyków;  

 monitoringu jakości wody do spożycia, wody basenowej i w kąpieliskach, a także 

wody ciepłej z sieci instalacji cieplnej; badania i pomiary próbek środowiskowych  

w tym hałasu i czynników chemicznych w pomieszczeniach; 

 badania i pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy; 

 badania epidemiologiczne związane z nadzorem epidemiologicznym i identyfikacją 

patogenu w materiale ludzkim, a także profilaktyczne w kierunku nosicielstwa SS 

uczniów i studentów. 

 

Badania i pomiary wykonywane są  dla 

potrzeb pionów nadzoru sanitarnego 

powiatowych stacji sanitarno-

epidemiologicznych woj. łódzkiego  

w ramach sprawowanego nadzoru,  

a w szczególności  dla powiatów:  

 skierniewickiego,  

 łowickiego,  

 łęczyckiego,  

 kutnowskiego,  

 rawskiego. 
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W Oddziale Laboratoryjnym w 2003 roku 

wdrożony został system zarządzania. Polskie 

Centrum Akredytacji potwierdziło zgodność 

wdrożonego systemu z normą PN-EN ISO/IEC 

17025:2005 oraz kompetencje techniczne do 

wykonywania badań nadając certyfikat 

akredytacji AB 540. Wdrożony system jest nadal 

utrzymywany i doskonalony, co potwierdzają 

coroczne oceny zewnętrzne Polskiego Centrum 

Akredytacji. Celem wdrożonego systemu 

zarządzania jest budowanie 

zaufania do Naszej Jednostki 

oraz spełnienie wymagań 

klienta, jak też wymagań 

ustawowych zawartych  

w obowiązujących przepisach. 

 

Corocznie zakres akredytacji jest rozszerzany a w 2012 Oddziała Laboratoryjny w PSSE 

w Skierniewicach uzyskał akredytację w zakresie  badań sensorycznych żywności i wody 

jako jedyny w z laboratoriów  inspekcji sanitarnej woj. łódzkiego.  

 

Zakres akredytowanej działalności. 

 
Akredytacja 

2004r. 

Ilość akredytowanych parametrów  

w tym pobieranie próbek  stan 2014 

Badania żywność i kosmetyki 7 42 

Badania kosmetyków - 8 

Badania wody i pobieranie 
próbek wody 

7 45 

Badania i pomiary w środowisku 
pracy i pobieranie próbek 

- 36 

Badania epidemiologia  
i diagnostyczne 

- 20 

RAZEM: 14 151 
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Ilość zbadanych próbek i wykonanych oznaczeń  

 
Ilość zbadanych 

próbek/stanowisk 

Ilość  oznaczeń 

(mikrobiologicznych 

/chemicznych/fizycznych) 

Badania Żywność /próbek 
sanitarnych 

1856 9230 

Badania Kosmetyków 41 309 

Badania wody /próbek 
środowiskowych  

1995 16596 

Badania i pomiary  
w środowisku pracy 

426 1399 

Badania epidemiologiczne 
i diagnostyczne 

19401 42522 

Razem 21724 70056 

 


