
 

 

 
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu mikołowskiego 

za 2018 r. 
 
 

          Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie mikołowskim nie budziła 
niepokoju, można ocenić ją jako dobrą. Nie zarejestrowano chorób wysoce zakaźnych 
stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludności.  

W 2018 r. zgłoszono 769 chorób zakaźnych, co stanowiło 19,6% ogólnej liczby zgłoszonych 
chorób zakaźnych do PPIS w Tychach z powiatów objętych nadzorem. W porównaniu 
do 2017 r. liczba zgłoszonych chorób zakaźnych zmniejszyła się o 20,55% (927 chorób 
w 2017 r.)  
Zarejestrowano 12 nowych nosicieli wirusa HCV oraz 14 nosicieli wirusa HBs. Z badań 
bakteriologicznych pobranych prób od osób chorych, ozdrowieńców po przebytej chorobie, osób 
ze styczności z chorym oraz z badań do książeczek zdrowia zarejestrowano 8 nowych nosicieli 
pałeczek z grupy Salmonella (w 2017 r.- 5 nosicieli). 
W porównaniu do 2017 r. w powiecie mikołowskim: 
Wzrost zachorowań dotyczył m.in. salomnelloz, innych bakteryjnych zakażeń jelitowych 
wywołanych przez Clostridium difficile, wirusowych zakażeń jelitowych innych określonych              
w tym również u dzieci do lat 2, biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego BNO, płonicy 
(szkarlatyny), świnki (nagminnego zapalenia przyusznic), inwazyjnej choroby wywołanej przez 
Streptococcus pneumoniae; 
Spadek liczby zachorowań dotyczył biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego BNO,                          
o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2. W przebiegu tych zachorowań 
hospitalizowania wymagało 78 % dzieci. Ponadto zaobserwowano spadek zachorowań na kiłę 
wczesną, boreliozę, ospę wietrzną, wirusowe zapalenie wątroby typu A, typu B- przewlekłe                 
i typu C. 
W latach 2017-2018 na uwagę zasługuje sytuacja epidemiologiczna zachorowań na wirusowe 
zapalenie wątroby typu A. Obserwuje się wzrost liczby zachorowań w województwie śląskim 
(powiat mikołowski – 2017r. – 11 zachorowań, 2018r. – 7 zachorowań). W każdym przypadku 
podejrzenia lub zachorowania prowadzono nadzór epidemiologiczny.  
W zakresie działań zapobiegawczych podejmowano działania informacyjne skierowane do ogółu 
społeczeństwa, mające na celu propagowanie czynnego uodpornienia przeciwko zakażeniom 
wirusem HAV.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachorowania na gruźlicę. Nadzór 
epidemiologiczny nad gruźlicą realizowany jest z uwzględnieniem monitorowania kontynuacji 
leczenia ambulatoryjnego po zakończonej hospitalizacji. W powiecie mikołowskim w 2018 r. 
zarejestrowano 18 nowych zachorowań, wskaźnik zapadalności wynosił 19,55 na 100 tysięcy 
mieszkańców i był niższy od wskaźnika zapadalności w 2017 r. (34,03). W latach 2017-2018 
najwięcej zachorowań wystąpiło w grupie wiekowej od 48-63 lat.  

Zarejestrowane przypadki gruźlicy w 2018 r. dotyczyły w 96,1 % układu oddechowego. 
Prowadzona diagnostyka gruźlicy obejmuje badania radiologiczne, bakteriologiczne,                          
w niektórych przypadkach badanie histologiczne oraz odczyn tuberkulinowy. Diagnostyka 
realizowana jest w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz w zakresie 
specjalistycznego lecznictwa szpitalnego. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów 
epidemiologicznych można stwierdzić, że u pacjentów występują charakterystyczne objawy 
chorobowe dla gruźlicy. Osoby z bezpośredniego kontaktu z chorym, w każdym przypadku 
objęte były nadzorem epidemiologicznym.  

 
 
 
 



 

 

Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych. 
 

W powiecie mikołowskim obowiązkowy program szczepień ochronnych realizowany jest 
w 28 Punktach Szczepień. 
W ramach nadzoru bieżącego przeprowadzono 6 kontroli Punktów Szczepień. 
W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nieterminowego zgłoszenia 
niepożądanego odczynu poszczepiennego, wydano decyzję administracyjną nakazującą 
usuniecie tej nieprawidłowości.  
 W 2018 r. zarejestrowano 10 niepożądanych odczynów poszczepiennych, które 
zaklasyfikowano jako łagodne.  
W 2018 r. ogółem na terenie objętym nadzorem zarejestrowano 901 osób uchylających 
się od tego obowiązku, w powiecie mikołowskim - 163. W porównaniu do ubiegłego roku 
odnotowano wzrost liczby uchylających się od szczepień w powiecie mikołowskim o 25,38 %. 
Podejmowano intensywne działania w związku z uchylaniem się od szczepień ochronnych, 
poprzez zorganizowanie konferencji dla podmiotów leczniczych w których realizowane 
są szczepienia ochronne ze szczególnym uwzględnieniem tendencji wzrostu liczby osób 
uchylających się od obowiązku szczepień, prowadzono rozmowy i korespondencję na temat 
korzyści wynikających ze szczepień, przeprowadzono kontrole podmiotów leczniczych                         
w zakresie uwzględniającym podejmowane działania przez lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień. 
 
Ocena podmiotów leczniczych. 
 

Sekcja epidemiologii wg stanu na dzień 31.12.2018 r., obejmowała nadzorem 963 
podmioty lecznicze, z czego w powiecie mikołowskim 187.  
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzono 31 kontroli. W wyniku 
stwierdzonych nieprawidłowości wydano 3 decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły najczęściej: 

- niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego części pomieszczeń oraz wyposażenia, 
- nieprzestrzegania procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym 

związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
- nieterminowego zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, 
- wykorzystywania pomieszczeń podmiotu leczniczego niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

 
 

W celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa realizowano ponadplanowe 
zamierzenia dotyczące następujących zagadnień: 

 Udziału w akcji informacyjno-promocyjnej pod nazwą „Za życiem”, 
 Europejskiego Tygodnia Szczepień – działania informacyjno-edukacyjne, 
 Realizacji działań w ramach kampanii „Wiosna bez pneumokoków”,  
 Akcji informacyjno-edukacyjnej w zakresie opieki okołoporodowej z uwzględnieniem 

dystrybucji broszury pt. „Jak chronić dziecko przed próchnicą”, 
 Wzmocnienia nadzoru nad wpływającymi zgłoszeniami chorób zakaźnych w związku                   

z Mistrzostwami Świata, 
 Konferencji „Szczepienia ochronne”, 
 Kontroli podmiotów wypożyczających sprzęt rehabilitacyjny oraz podsumowania tych 

działań. 
 

2. Ocena stanu sanitarnego zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku  

Na terenie powiatu mikołowskiego w ewidencji znajdowało się 967 zakładów. We wszystkich 
zakładach objętych nadzorem przeprowadzono 351 kontroli urzędowych. Wydano 41 decyzji 
administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Nałożono 35 
mandatów karnych na łączną kwotę 5 380 zł. 



 

 

Ponadto skierowano 1 wniosek do rozpatrzenia przez ŚPWIS zgodnie z kompetencjami, który 
dotyczył prowadzenia działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis 
do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. 
 
Nadzorem sanitarnym objęte są następujące rodzaje zakładów: 
- zakłady produkcji żywności (72), 
- zakłady obrotu żywnością (547),  
- zakłady żywienia zbiorowego (żywienie otwarte, mała gastronomia, żywienie zamknięte) – 326  
   
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości sanitarno – porządkowe i techniczne to m.in 

 obecność szkodników zbożowo-mącznych w wytrzepkach z koszyków oraz w zmiotkach, 
 brak czystości we wszystkich pomieszczeniach, 
 nieprawidłowy stan techniczny ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach, 
 brudne systemy wentylacyjne, 
 brudne, zakurzone z ubytkami farby ściany we wszystkich pomieszczeniach zakładu, 
 zniszczona i brudna stolarka drzwiowa wewnętrzna, 
 brak opracowanych, wdrożonych procedur opartych na zasadach systemu HACCP, 
 brudne, zakurzone kosze dla klientów,  
 wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości/ 

terminu przydatności do spożycia, 
 ekspozycja nieopakowanych środków spożywczych bez zabezpieczania przed 

zanieczyszczeniem od strony klienta, 
brudne, zakurzone półki w sali sprzedaży,  

 brak bieżącej ciepłej i zimnej wody. 
 brak segregacji środków spożywczych w urządzeniach zamrażalniczych, 
 magazynowanie środków spożywczych poza pomieszczeniami żywnościowymi           

tj. w pomieszczeniu socjalnym, bezpośrednio na posadzce, 
 przechowywanie środków spożywczych poza urządzeniami chłodniczymi,  
 brak prawidłowego mycia i wyparzania naczyń stołowych - uszkodzona maszyna 

do mycia  i termicznej dezynfekcji naczyń stołowych, 
 
Obrót żywnością w systemie targowiskowym, obnośnym i obwoźnym 
Przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych, nałożono 2 mandaty karne na kwotę 300 zł. 
Stwierdzone nieprawidłowości to: 

 nieprawidłowe przechowywanie wędlin na straganie, żywność niezabezpieczona przed 
wszelkimi zanieczyszczeniami, 

 brak prawidłowej temperatury przechowywania. 
 
Nadzorem objęto 2 wytwórnie i 14 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi 
do kontaktu z żywnością oraz 3 zakłady produkcji i 3 zakłady obrotu kosmetykami. 
Przeprowadzono 1 kontrole w trakcie, której nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
    Jakość zdrowotna środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków 
 

W 2018 r. na terenie powiatu mikołowskiego pobrano do badań laboratoryjnych                       
77 próbek środków spożywczych, kosmetyków, materiałów i wyrobów do kontaktu                                
z żywnością oraz zmiotki i wytrzepki z koszyków, kwestionowano 5 próbek.  
Przyczyną kwestionowania próbki była obecność szkodników zbożowo - mącznych w zmiotkach 
i wytrzepkach z koszyków do garowania ciasta  pobranych w piekarniach. 
 

 



 

 

Wnioski i interwencje 
W 2018 r. rozpatrzono  ogółem 7  wniosków, nałożono 4 mandaty karne na kwotę 500 zł, 
wydano 3 decyzje administracyjne. 
Najczęściej wnioski dotyczyły: 

 sprzedaży przeterminowanych środków spożywczych, 
 eksponowanie poza urządzeniami chłodniczymi środków spożywczych wrażliwych 

mikrobiologicznie,  
 biegunka i wymioty po zjedzeniu wołowiny słodko- kwaśnej, podawane sosy 

niezabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 wprowadzenie do obrotu starego mięsa, 
 brak czystości i porządku w sklepie, 
 pracownicy bez odzieży ochronnej, brak higienicznej sprzedaży.  

 
   
3. Ocena stanu sanitarnego urządzeń i obiektów użytku publicznego 
 

Nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej objętych jest 1800 obiektów, w tym w powiecie 
mikołowskim łącznie 403 obiekty, z czego 73 placówki służby zdrowia. Na terenie powiatu 
mikołowskiego przeprowadzono 96 kontroli sanitarnych. 

Najliczniejszą grupę stanowią zakłady fryzjerskie, fryzjersko – kosmetyczne, 
kosmetyczne i odnowy biologicznej. Ponadto nadzorem objęto również m in.: zakłady tatuażu,  
ustępy publiczne, baseny kąpielowe,  domy pomocy społecznej, hotele, motele, tereny 
rekreacyjne, parki, obiekty sportowe, cmentarz, targowiska, zakłady usług pogrzebowych, 
parkingi przy trasach turystycznych. 
Stan sanitarny skontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń. Na usterki techniczne 
wydawane były decyzje administracyjne w celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli 
nieprawidłowości, zaś na niewłaściwy bieżący stan sanitarny nakładano mandaty karne.  
 
Interwencje w 2018 r. rozpatrzono 4 interwencje, które dotyczyły: 
- niewłaściwego stanu sanitarno-porządkowego śmietnika w Mikołowie. Przeprowadzono 

kontrolę sanitarną w obecności administratora. W trakcie kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Interwencja potraktowana jako bezzasadną.  

- niewłaściwego stanu sanitarnego pomieszczeń i posadzek w Prywatnym Domu Opieki. 
Kontrola przeprowadzona przez pracowników PPIS w Tychach potwierdziła zasadność 
interwencji. W związku z szeregiem nieprawidłowości sanitarno - porządkowych na 
właściciela nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego oraz wydano zalecenia dotyczące 
usunięcia powyższych nieprawidłowości. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie 
zaleceń.  

- niewłaściwego stanu sanitarno- higienicznego w gabinecie kosmetycznym w Orzeszu. 
Przeprowadzono kontrolę sanitarną, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości w 
zakresie stanu sanitarnego obiektu, za które nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego 
oraz wydano zalecenia pokontrolne. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie zaleceń.  

-  niewłaściwego stanu sanitarno– higienicznego, braku dezynfekcji oraz palenia papierosów w 
salonie fryzjerskim w Orzeszu. Przeprowadzona kontrola sanitarna nie potwierdziła 
zasadności interwencji.  

 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji oraz woda 
przeznaczona do spożycia przez ludzi. 
 

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia prowadzony był przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz w ramach kontroli 
wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe zgodnie z obowiązującym w 2018 r. 



 

 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podstawę zapewnienia odbiorcom bezpiecznej wody do 
spożycia stanowiły badania laboratoryjne próbek wody wykonywane w ramach kontroli 
wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne oraz badania realizowane 
w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach. 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach prowadzonego 
monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody 
obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń 
promieniotwórczości w wodzie.  
W pobranych próbkach wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych 
i fizykochemicznych, woda spełniała wymagania. Próbki wody pobierane były: ze studzienek 
zakupowych i wodomierzowych, przepompowni, zakładów uzdatniania wody oraz punktów 
zlokalizowanych na sieci wodociągowej. 
 
Jakość fizykochemiczna badanych próbek wody nie budziła większych zastrzeżeń. 
Sporadycznie stwierdzano przekroczenia parametrów fizykochemicznych tzw. wskaźnikowych 
(mętność, barwa, żelazo) w pobranych próbkach wody. Parametry te nie mają bezpośredniego 
wpływu na zdrowie konsumenta, jednak mogą świadczyć o nieprawidłowościach w procesie 
uzdatniania wody, pojawiającym się w związku z awariami na sieci wodociągowej wtórnym 
zanieczyszczeniu wody oraz malejącym zużyciem wody, co wiąże się ze zwolnieniem 
przepływu i zastojami wody w sieci.  
Częstą przyczyną pogarszania się parametrów wody wodociągowej u odbiorców jest również zły 
stan wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach. 
Jakość mikrobiologiczna wody badanych próbek wody nie budziła większych zastrzeżeń. 
Pojedyncze przekroczenia dotyczyły występowania bakterii grupy coli. Natychmiast  
podejmowano działania polegające na informowaniu przedsiębiorstw wodociągowo – 
kanalizacyjnych zobowiązanych do podejmowania działań naprawczych polegających na  
płukaniu konkretnego odcinka sieci wodociągowej lub przeprowadzenia dezynfekcji. 
Pogorszenia jakości wody w zakresie mikrobiologicznym były spowodowane głównie awariami 
urządzeń, przeciekami na sieci, brakiem właściwej dezynfekcji po dokonanej konserwacji, złym 
stanem technicznym instalacji wewnętrznej, małym rozbiorem wody, brakiem regularnego 
płukania sieci, co mogło być skutkiem wtórnego zanieczyszczenia.                                                     
W 2018 r. nie wpłynęła żadna interwencja na złą jakość wody.  
 

Pływalnie / baseny kąpielowe 
W powiecie mikołowiskim znajdują się 3 obiekt.  Za zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się 
osób jest odpowiedzialny administrator obiektu, który prowadzi kompleksową kontrolę jakości 
wody na pływalniach oraz odpowiada za jakość usług świadczonych w obiektach. 
W 2018 r. zarządzający pływalniami /basenami sezonowymi wykonywali badania zgodnie 
z harmonogramem uzgodnionym i zatwierdzonym z PPIS w Tychach. Sprawozdania z badań 
jakości wody na pływalniach wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane były 
do PPIS w Tychach. W przypadku nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmowali 
działania naprawcze, a informacje o podjętych działaniach naprawczych przekazywano na 
bieżąco PPIS w Tychach. Przedstawiciele PPIS w Tychach w 2018 r. sprawowali nadzoru nad 
jakością wody w nieckach basenowych, jak również sprawdzali warunki higieniczno - sanitarne i 
stan techniczny hali basenowej, zaplecza technicznego oraz pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych.  
Legionella – pobrano 3 próbki wody na obecność bakterii Legionella sp. W badanych próbach 
nie stwierdzono obecności bakterii Legionella sp. 
 
 
 



 

 

4. Ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania przepisów 
dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin oraz przestrzegania zakazu 
wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji 
psychoaktywnych 

 

W powiecie mikołowskim nadzorem bieżącym objętych jest aktualnie 199 podmiotów 
gospodarczych nadzorowanych ze względu na warunki zdrowotne środowiska pracy lub 
wprowadzanie do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin.  
W 2018 r. przeprowadzono 68 kontroli w 49 zakładach pracy. W związku ze stwierdzeniem 
naruszenia przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy lub 
dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin, wydanych  zostało 30 decyzji dotyczących 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzje te zawierały 105 nakazów. 
 
Czynniki szkodliwe dla zdrowia 
Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy stwierdzone są w 30 zakładach pracy w zakresie: pyłów, hałasu, 
mikroklimatu gorącego, drgań, promieniowania optycznego nielaserowego, czynników 
chemicznych. W warunkach tych pracowało 2388 osób.  
 
Choroby zawodowe 
W 2018 r. stwierdzono 6 chorób zawodowych w 6 zakładach pracy, w tym: 2 pylice płuc 
górników kopalń węgla, 1 uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem, 1  choroba zakaźna- 
borelioza, 2 przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem 
wykonywania pracy. 
 

Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne (tzw. dopalacze) 
Na terenie powiatu mikołowskiego nie stwierdzono obiektów, w których są wytwarzane 
lub wprowadzane do obrotu środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. 
 
5. Zapobiegawczy nadzór sanitarny 

 

W 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko zaopiniował 5 projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego i zmian do planów już uchwalonych opracowanych dla terenów położonych 
w powiecie mikołowskim oraz 1 projekt zmiany studium uwarunkowań. Dla kolejnych 3 
projektów planów uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko.  
W 2018 r. organy administracji prowadzące postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko zasięgały opinii PPIS w Tychach co do potrzeby 
przeprowadzenia takiej oceny dla 8 przedsięwzięć.  

Na kolejnym etapie postępowania tj. przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach organy administracji prowadzące postępowanie zwróciły się o zaopiniowanie 
warunków realizacji dla 4 przedsięwzięć.  
Przy uzgadnianiu warunków realizacji przedsięwzięć zwracano uwagę na konieczność 
zapewnienia ludziom, przebywającym w sąsiedztwie inwestycji, odpowiednich warunków życia 
poprzez m.in.: zabezpieczenie przed występującą uciążliwością hałasu oraz zabezpieczenie przed 
wpływem zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, jak i właściwą 
gospodarką odpadami na etapie ich realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.  

W 2018 r. na terenie powiatu mikołowskiego dokonano ogółem 70 odbiorów obiektów 
zgłoszonych przez inwestorów w myśl art. 56 ustawy Prawo budowlane lub ustawy                                  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wśród odbieranych obiektów jak co roku najliczniejszą 
grupę stanowią obiekty żywieniowe – sklepy spożywcze, kuchnia szkolna oraz lokale 
gastronomiczne. Zgłaszano również do odbioru rozbudowę zakładu pielęgnacyjno-



 

 

opiekuńczego, domy i kluby seniora,  gabinety fizjoterapeutyczne, żłobki, przedszkole, zakłady 
kosmetyczne i fryzjerskie, obiekt produkcyjno-laboratoryjny, obiekty biurowe, produkcyjno-
magazynowe oraz handlowe.  

Czynności odbiorowe mają na celu zapewnienie, aby nowy obiekt został przekazany 
do użytkowania w stanie zapewniającym możliwość utrzymywania w nim właściwego stanu 
sanitarno-higienicznego tj. prawidłowego układu funkcjonalnego, właściwej wymiany 
powietrza, właściwego oświetlenia, wody o parametrach odpowiadających jakości wody 
do spożycia, prawidłowej gospodarki ściekami i odpadami.  
 
7. Ocena  stanu sanitarnego placówek dla dzieci i młodzieży  
  

 W 2018 r. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  bieżącym nadzorem sanitarnym objęła 95 
placówek nauczania i wychowania z powiatu mikołowskiego. Placówki objęte stałym nadzorem 
sanitarnym to przede wszystkim szkoły podstawowe, a także żłobki, przedszkola, placówki 
pracy pozaszkolnej i inne. Przeprowadzono 141 kontroli bieżącego stanu sanitarno-
higienicznego. 
 
Stan sanitarno-techniczny placówek dla dzieci i młodzieży 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono nieprawidłowości 
techniczne takie jak: brudne, zakurzone ściany i sufity w pomieszczeniach szkolnych 
i przedszkolnych, w złym stanie technicznym parkiety w salach do zajęć dla dzieci, salach 
lekcyjnych oraz sali gimnastycznej,  zniszczona stolarka drzwiowa.  
Wyżej wymienione nieprawidłowości występują w 13% placówek nauczania i wychowania 
na terenie powiatu. Kontrole, które wykazywały nieprawidłowości kończyły się wszczęciem 
postępowania administracyjnego lub wydaniem zaleceń pokontrolnych.  
Wszystkie nadzorowane placówki posiadają podłączenie do sieci wodociągowej. Natomiast                   
8 placówek  posiada zbiornik bezodpływowy (szambo). 
W większości szkoły prowadzą zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym. Zajęcia 
odbywające się w szkołach w systemie dwuzmianowym dotyczą głównie klas I – III. 
Temperatura pomieszczeń lekcyjnych/ sal zajęć mierzona w okresie grzewczym była 
prawidłowa. Wszystkie nadzorowane placówki zapewniają uczniom możliwość pozostawienia 
części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły lub placówki. Dzieci                    
z klas I-III mają możliwość pozostawiania podręczników we własnych salach do zajęć 
lekcyjnych zaś uczniowie klas starszych najczęściej w indywidualnych szafkach bądź 
zbiorowych półkach.  W 2018 r. wydano 7 decyzji administracyjnych określających maksymalna 
liczbę dzieci w żłobkach. 
 
W trakcie prowadzonych kontroli sanitarnych zwracano również uwagę na:  
- warunki do utrzymania higieny osobistej, 
- warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 
- nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi, 
- zabezpieczenie piaskownic przed dostępem zwierząt, 
- dożywianie dzieci i młodzieży, 
        W 2018 r. dokonano oceny dostosowania mebli  szkolnych do wzrostu uczniów. Pomiary 
przeprowadzono w 10 szkołach podstawowych (92 oddziały), w których zmierzono 1527 
uczniów – z czego 455 siedziało nieprawidłowo, co stanowi 30%. Dyrektorzy placówek,                            
w których stwierdzono nieprawidłowości zobowiązani zostali do dostosowania mebli 
edukacyjnych do zasad ergonomii. 

W 2018 r. dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć, skontrolowano 2 szkoły 
podstawowe – 35 oddziałów, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Analizując rozkłady zajęć lekcyjnych oceniano czy: 

- zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica między kolejnymi dniami nie 
jest większa niż jedna godzina, 



 

 

- różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa 
niż jedna godzina. 
W ramach ogólnopolskiej akcji ważenia tornistrów w szkołach podstawowych w 2018 r. 

pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Tychach przeprowadzili badania obciążenia 
uczniów ciężarem tornistrów/plecaków. Badania przeprowadzono w 3 szkołach podstawowych. 
Zważono 684 tornistry/plecaki, z czego 213 tornistrów/plecaków przekraczało 15 % masy ciała 
tj. 31 %. Badania miały na celu oszacowanie skali istniejącego problemu dotyczącego zbyt 
ciężkich tornistrów i ustalenie rzeczywistego obciążenia uczniów szkół podstawowych. 

W 2018 r. zimowy i letni wypoczynek  dla dzieci i młodzieży zorganizowany był 
w formie wyjazdowej jak i w miejscu zamieszkania. Przeprowadzono 19 kontroli stanu 
sanitarnego. Przeważał wypoczynek w miejscu zamieszkania, którego celem było zapewnienie 
opieki i rekreacji dzieciom pozostającym w mieście. Przygotowany został specjalny program 
zajęć na którego składały się m.in. wycieczki piesze i autokarowe, wyjazdy na obiekty 
rekreacyjno-sportowe, spacery po okolicy. 
W trakcie wypoczynku przekazywano organizatorom pakiety edukacyjne w celu 
rozpowszechnienia wśród uczestników wypoczynku. Pakiety zawierały m.in. plakat „Bezpieczne 
wakacje”, Bezpieczne ferie:, informacje na temat „Barszcz Sosnowskiego”, Grzybów, 
Dopalaczy, Profilaktyka szkodliwości używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych, 
„Brązowo ale czy zdrowo – ochrona przed słońcem”. 
Podsumowując, w czasie wakacji letnich i ferii zimowych wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
przebiegał sprawnie, nie odnotowano rażących uchybień sanitarnych oraz przypadków chorób 
zakaźnych i zatruć pokarmowych. 
 
 

8. Działalność oświatowo – zdrowotna 
 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania 
chorobom i promuje zdrowy styl życia. Zajmuje się działalnością informacyjno–edukacyjną, 
której celem jest dążenie do osiągnięcia właściwych postaw umożliwiających zachowanie 
lub poprawę zdrowia. Wszystkie działania programowe i nieprogramowe realizowane 
są w oparciu o Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020, którego celem strategicznym jest 
wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności 
oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.  
W roku 2018 r. realizowane były następujące programy edukacyjne: 

 „Bieg po zdrowie” –  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkół 
podstawowych. 

 „Klub Zdrowego Przedszkolaka”. 
 Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 
 „Podstępne WZW”. 
 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 

tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 
 „ARS czyli jak dbać o miłość”. 
 „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. 
 „Trzymaj Formę!”. 
 „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. 

 „Znamię! Znam je?”. 
 
Realizacja programów polegała na inicjowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu 
interwencji. Grupą docelową działań programowych były dzieci przedszkolne, uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzice/opiekunowie.  
W związku z powyższymi programami Sekcja Oświaty Zdrowotnej zorganizowała bezpłatne 
szkolenia z zakresu metodyki programów dla szkolnych koordynatorów. Każda z placówek 
oświatowo - edukacyjnych otrzymała materiały informacyjno– edukacyjne.  



 

 

 
W 2018 r. podejmowane były następujące działania nieprogramowe: 

 "Światowy Dzień Zdrowia" obchodzony był pod hasłem: "Zdrowie dla wszystkich." 
 „Światowy Dzień bez Tytoniu”. 
 „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. 
 „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. 
 „Dopalacze–Wypalacze „groźne narkotyki”. 
 „Brązowo, ale czy zdrowo”. 
  Akcja dot. bezpiecznego grzybobrania. 
 „Bezpieczne Ferie 2018”. 
 „Bezpieczne Wakacje 2018”. 

 
W ramach powyższych inicjatyw podejmowane były działania informacyjno– edukacyjne                         
w różnych środowiskach m.in. placówkach oświatowo– wychowawczych, poradniach 
psychologiczno– pedagogicznych, miejskich ośrodkach pomocy społecznej oraz miejskich 
centrach pomocy rodzinie. Grupą docelową działań był ogół społeczeństwa. Dystrybuowano 
materiały informacyjne, udzielano poradnictwa metodycznego. Sekcja Oświaty Zdrowotnej 
czynnie włączała się w akcje prozdrowotne realizowane przez różne podmioty tj. przedszkola, 
szkoły, podmioty lecznicze, domy kultury, stowarzyszenia, świetlice środowiskowe.   

 
W 2018 r. przeprowadzone zostały następujące konkursy: 

 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. 
 Konkurs na film pt. „Szczepan w naszym przedszkolu zachęca do szczepień” w ramach 

programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka”. 
 Konkurs na plakat pt. „HIV/AIDS–wiem, nie boję się, toleruję”. 

W 2018 r. realizowane były również kampanie:  
 „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”– wojewódzka akcja skierowana do ogółu 

społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: rodziców dzieci w wieku 0-3 oraz 
dzieci przedszkolnych, studentów uczelni wyższych, osób starszych, osób 
podróżujących. 

 „Lekki Tornister”– kampania ogólnopolska skierowana do uczniów klas I-III oraz ich 
rodziców i nauczycieli. 

 „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”– kampania ogólnopolska, skierowana 
do kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich rodzin i bliskich. 

 
W zakresie wojewódzkiego projektu pt. „Klub Zdrowego Przedszkolaka” ogłoszony 

został konkurs na najlepsze przedstawienie pt. „Jak wstąpić do Klubu Zdrowego Przedszkolaka”. 
Do konkursu na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tychach zgłosiły się cztery przedszkola. 
Jednym z 3 laureatów na poziomie wojewódzkim zostało Przedszkole Nr 3 im. „Przyjaciół 
Przyrody” w Łaziskach Górnych. 

Kampania społeczna pt. „Łańcuch czystych serc” tradycyjnie odbyła się pod hasłem 
„Narkomanii, dopalaczom, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, nietolerancji,   
HIV/AIDS- NIE, DOBRU-TAK”. Sekcja Oświaty Zdrowotnej włączyła się w tegoroczne 
przedsięwzięcie organizując stoisko informacyjno - edukacyjne, na którym dostępne były 
materiały dotyczące promocji zdrowego stylu życia, uwolnienia się od nałogów.  

W Szkole Podstawowej Nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie przeprowadzono 
działania edukacyjne dla uczniów VII klas z okazji obchodów „Światowego Dnia Bez Tytoniu”.  

 
               opracowała: 
        Gabriela Niedziela z-ca PPIS w Tychach 


