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I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie  chorób zakaźnych  

 

1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych  

 

W przypadku większości chorób zakaźnych sytuację sanitarno - epidemiologiczną na  

terenie Mysłowic w roku 2016 podobnie jak w roku ubiegłym należy uznać jako ogólnie 

dobrą.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach prowadził rejestrację 

zgłoszonych zachorowań na choroby zakaźne w oparciu o aktualne definicje przypadków 

chorób zakaźnych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 

Państwowy Zakład Higieny, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.  

W uzasadnionych przypadkach wdrażane były działania przeciwepidemiczne.  

       W roku 2016 na terenie miasta Mysłowice zarejestrowano 1067 przypadków 

zachorowań na choroby zakaźne, hospitalizowano 98 osób co stanowi 9,18% wszystkich 

zarejestrowanych przypadków. Odnotowano 5 zgonów z powodu choroby zakaźnej                          

i dotyczyły one 4 osób chorych na gruźlicę oraz 1 osoby chorej na posocznicę 

meningokokową. 

 

           Podobnie jak w 2015 roku  dominującą jednostką chorobową była grypa - 398 

przypadków oraz choroby zakaźne wieku dziecięcego - 255 przypadków.  Najczęstszą 

przyczyną hospitalizacji były wirusowe zakażenia jelitowe - 25 przypadków oraz inne 

bakteryjne zakażenia jelitowe - 22 przypadki.  

Dane epidemiologiczne dotyczące występowania zachorowań na wybrane jednostki 

chorobowe oraz porównanie z rokiem 2015 przedstawiono w oparciu o Meldunki 

dwutygodniowe  o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia pokarmowe 

zgłoszone w roku 2016, w formie poniższych wykresów.  

 

Do wyliczenia współczynników zapadalności przyjęto liczbę ludności na terenie 

Mysłowic, stan na 31.12.2016r. według GUS wynoszącą 74 711. 
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 W roku 2016 podobnie jak w latach ubiegłych PPIS w Katowicach po  przeprowadzanej 

analizie danych dotyczących zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń otrzymywanych 

kwartalnie z Narodowego Funduszu Zdrowia  przeprowadzał kontrole                   

w nadzorowanych podmiotach leczniczych.  
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Czynności kontrolne przeprowadzono w 9 podmiotach leczniczych i w 3 z nich 

potwierdzono nieprawidłowości. Powyższe skutkowało wydaniem zaleceń mających na celu 

wzmożenie nadzoru nad przekazywaniem zgłoszeń podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych  

i zakażeń.   

 

 

Zdjęcie http://mlodzidlamlodych.pl 

 

            W  toku przygotowań do  Światowych Dni Młodzieży 2016  przeprowadzono 

kontrole  sanitarne w obiektach służby zdrowia, które zostały wyznaczone w ramach 

zabezpieczenia medycznego. W dniach trwania wydarzenia  przedstawiciele PPIS  

w Katowicach pełnili całodobowe dyżury w siedzibie Stacji.   

Dzięki dobrze skoordynowanym działaniom wszystkich zaangażowanych służb  

pojawiające się problemy związane z zabezpieczeniem sanitarno-epidemiologicznym na 

nadzorowanym terenie były rozwiązywane w sposób natychmiastowy.  

  

Zatrucia i zakażenia pokarmowe 

 

W roku 2016 odnotowano korzystniejszą sytuację epidemiologiczną, niż w roku 

ubiegłym w zakresie zatruć pokarmowych i  zakażeń jelitowych, w przypadku których 

notowano mniejsze wskaźniki zapadalności.  

Zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella zarejestrowano                            

- 8 przypadków, wskaźnik zapadalności wyniósł 10,70/100 000 ( rok 2015 – 16 przypadków, 

wskaźnik 19,99/100 000 ). Nie odnotowano przypadków czerwonki bakteryjnej.   
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Zachorowania na salmonellozy ogółem w latach 2012-2016 na terenie miasta Mysłowice                                 

                    (wskaźnik zapadalności na 100 000 ludności). 

 

 

Zarejestrowano 20 przypadków bakteryjnych zatruć pokarmowych – (wskaźnik 

zapadalności 26,77/100 000) w porównaniu do 24 przypadków – 31,98/100 000 w roku 2015.  
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Zatrucia pokarmowe - ogółem

 

Zachorowania na zatrucia pokarmowe ogółem w latach 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice, (wskaźnik 

zapadalności na 100 000 ludności). 

 

         Zmalała liczba zachorowań na biegunkę u dzieci do lat 2 - 35 przypadków, wskaźnik 

156,18/10 000, natomiast w 2015r. odnotowano 63 zachorowania, wskaźnik zapadalności 

wynosił 284,42/10 000.  
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Zachorowania na biegunki u dzieci do lat 2 w latach 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice (liczba 

zachorowań). 

 

 

        Zachorowania na wirusowe zakażenia jelitowe,  stanowią  od 2014 roku dominująca 

jednostkę chorobową będąca przyczyną zakażeń pokarmowych. W roku 2016 odnotowano – 

158 przypadków (21 przypadków dotyczyło zachorowań u  dzieci do lat 2) wskaźnik 

zapadalności wyniósł 211,48/100 000, w porównaniu z rokiem 2015 - 183 przypadki 

zachorowań – wskaźnik zapadalności 243,88/100 000.  
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Zachorowania na wirusowe zakażenia jelitowe w latach 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice (Liczba 

zachorowań). 
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W większości przypadków rozpoznania zachorowań przez lekarzy były kwalifikowane 

na podstawie objawów klinicznych jako wirusowe zakażenia jelitowe nieokreślone – 131 

przypadków. 
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Zachorowania na biegunki, zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe – ogółem w latach 2012-2016 na terenie 

miasta  Mysłowice (liczba zachorowań). 

 

 Zachorowania powiązane epidemiologicznie dotyczące dwóch i więcej osób, zarówno                 

w środowisku domowym jak i szpitalnym rejestrowano jako ogniska epidemiczne.  

  W roku 2016 odnotowano 2 ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową                   

tj. pierwsze  dotyczyło 8 pensjonariuszy Aresztu Śledczego w Mysłowicach, a drugie  2 dzieci 

w środowisku domowym, zamieszkałych w dzielnicy Janów.  

Dzieci były hospitalizowane, a czynnikiem powodującym zakażenie pokarmowe był 

rotawirus. Zatrucie pokarmowe u pensonariuszy Aresztu zakwalifikowano jako inne 

bakteryjne zatrucie pokarmowe nie określone.     

 W każdym przypadku przeprowadzano wywiady epidemiologiczne, dodatkowo  

w Areszcie Śledczym w Mysłowicach wykonano czynności kontrolne. Powyższe działania 

miały na celu ustalenie domniemanego źródła zakażenia oraz możliwości przeniesienia 

zakażenia m.in. drogą kontaktową   oraz przez spożywaną wodę lub żywność.    
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Choroby zakaźne wieku dziecięcego 

 

Wszystkie choroby zakaźne wieku dziecięcego charakteryzują się sezonowością 

zachorowań. W roku 2016 jak i w latach poprzednich dominującym czynnikiem 

chorobotwórczym wśród chorób zakaźnych wieku dziecięcego był wirus ospy wietrznej.   
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Zachorowania na choroby zakaźne wieku dziecięcego w latach 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice (liczba 

zachorowań – ospa wietrzna, płonica). 

 

Jednocześnie w roku 2016 rejestrowano znacznie mniejszą w odniesieniu do lat 

poprzednich liczbę zachorowań - 184 przypadki, co daje wskaźnik zapadalności 242,26 na 

100 000 mieszkańców (2015r. - 816 przypadków, zapadalność 1087,46/100 000).  
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Zgłoszone przypadki zachorowań na ospę wietrzną w roku 2012-2016 na terenie miasta 
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Analogicznie jak w latach poprzednich zachorowania w większości dotyczyły dzieci 

od 1 do 4 roku życia oraz od 5 do 9 lat. Analizując sezonowość zachorowań ustalono, że 

najwięcej zachorowań wystąpiło w I kwartale 2016 r.   

Zapadalności na ospę wietrzną zarejestrowana w zakresie danych epidemiologicznych  

dla całego kraju w roku 2016  wynosiła  418,09/100 000 mieszkańców.  
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Zgłoszone przypadki zachorowań na płonicę w roku 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice. 

 

 

W roku 2016 na terenie miasta Mysłowice nastąpił spadek zachorowań na płonicę,         

co wynika z typowej dla tej jednostki chorobowej sezonowości zachorowań.  Zarejestrowano 

69 zachorowań, współczynnik zapadalności wyniósł 92,35/100 000, porównawczo w roku 

2015 odnotowano 87 zachorowania co stanowiło 115,94 zachorowań na 100.000 

mieszkańców. Największą ilość zachorowań zanotowano w I kwartale 2016r. -  39 

przypadków. 

Na terenie kraju w roku 2016 zachorowania na płonicę kształtowały się na poziomie 

niższym, wskaźnik zapadalności wynosił 53,00/100 000 mieszkańców. 
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Zgłoszone przypadki zachorowań na świnkę w roku 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice. 

 

W roku 2016 analogicznie jak w latach poprzednich rejestrowane były pojedyńcze 

zachorowania na świnkę. Tendencja spadkowa zachorowań jest wynikiem stosowanych 

obowiązkowych szczepień przeciw śwince.   

W roku 2016 zarejestrowano 1 przypadek. Zachorowanie odnotowano u dziecka  

w wieku 3 lat, które było zaszczepione 1 dawką szczepionki MMR II. Uzyskany wskaźnik 

zapadalności wynosił 1,33/100 000 mieszkańców i był niższy od wskaźnika uzyskanego na 

terenie Polski, który wynosił  5,15/100 000.  
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Zgłoszone przypadki zachorowań na różyczkę w roku 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice. 

W roku 2016 zarejestrowano tylko 1 przypadek zachorowania na różyczkę,  

u dziewczynki w wieku 10 lat, która była zaszczepiona 1 dawką szczepionki MMR II. 
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Uzyskano wskaźnik zapadalności 1,33/100 000, co stanowi poziom niższy niż na terenie kraju 

(wskaźnik  zapadalności: 2,98/100 000 mieszkańców).  Nie zgłoszono żadnego przypadku 

różyczki wrodzonej. Można przypuszczać, że rejestrowana zmniejszająca się liczba 

zachorowań na różyczkę jest wynikiem stosowanych szczepień. 

W ciągu ostatnich lat eliminacja zachorowań na różyczkę jest priorytetowym celem           

w regionie europejskim WHO. W roku 2016 tak jak w latach poprzednich kontynuowano 

nadzór epidemiologiczny w ramach Programu WHO „Eliminacja Odry/Różyczki”.                         

W roku 2016 nie pobrano materiału do badania w kierunku wirusa  odry lub różyczki.  
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 Zgłoszone przypadki zachorowań na krztusiec w latach 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice. 

 

Na terenie miasta Mysłowice w 2016r. zaobserwowano spadek w zakresie 

wskaźników epidemiologicznych krztuśca. Odnotowano 6 przypadków zachorowań - 

wskaźnik zapadalności 8,00/100 000 mieszkańców, odpowiednio w 2015r. było 12 

zachorowań, wskaźnik zachorowań wynosił 15,99/100 000 mieszkańców.  

Podobnie jak w latach poprzednich zachorowania w większości dotyczyły starszych 

grup wiekowych, co może powodować zagrożenie dla dzieci nieposiadających pełnego cyklu 

szczepień ochronnych, a także dzieci nie szczepionych z powodu przeciwwskazań  

medycznych. Zachorowania występowały u dzieci w wieku 9-15 lat (67%).  
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Najwięcej zachorowań wystąpiło w I kwartale 2016 roku. Podczas przeprowadzanych 

dochodzeń epidemiologicznych ustalono, że:  

• 4 osoby  były zaszczepione V dawkami,  

• 1 osoba dorosła nie pamiętała faktu uodpornienia,  

• 1 dziecko miesięczne nie podlegało jeszcze szczepieniom ochronnym. 

 

Wirusowe zapalenia wątroby 

 

Wirusowe zapalenie wątroby to schorzenie wątroby, które może prowadzić do 

stałego nosicielstwa i być przyczyną marskosci wątroby.  

Wirusowe zapalenie wątroby typu B to choroba wywołana przez wirus HBV,            

w odniesieniu do której najskuteczniejszą profilaktykę stanowią szczepienia. W 2016 roku 

na terenie miasta zarejestrowano taką samą liczbę - 15 przypadków zachorowań na wirusowe 

zapalenie wątroby typu B, jak w roku 2015.   
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HBV Grupy wiekowe Mysłowice
 

Zakażenia wirusem HBV (zgłoszone po raz pierwszy) w roku 2016  na terenie miasta  Mysłowice (liczba osób w 

poszczególnych grupach wiekowych). 

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C wywołane jest przez wirus HCV.                      

W przeciwieństwie do WZW typu B, nie ma dostępnej szczepionki przeciwko WZW typu C. 

W roku 2016 zarejestrowano mniejszą liczbę - 11 przypadków wirusowego zapalenia 

wątroby typu C, niż w roku 2015 – 17 przypadków.  
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HCV Grupy wiekowe Mysłowice

 

Zakażenia wirusem HCV (zgłoszone po raz pierwszy) w 2016r.  na terenie miasta  Mysłowice (liczba osób w 

poszczególnych grupach wiekowych ). 

 

Na podstawie przeprowadzanych dochodzeń epidemiologicznych można zauważyć, 

że  z uwagi na częsty bezobjawowy przebieg zakażenia większość osób zakażonych wirusami 

HBV i HCV, nie wie że przeszła zakażenie. Zakażenia te są najczęściej rozpoznawane 

podczas wykonywanych badań laboratoryjnych przed zabiegami operacyjnymi, jak również 

ogólnych badań w celach diagnostycznych.  Tylko w części rejestrowanych przypadków 

dochodzi do objawowego ostrego zapalenia wątroby. 

Odnośnie wirusowego zapalenia wątroby typu A w roku 2016 podobnie jak                 

w latach ubiegłych nie potwierdzono żadnego przypadku zachorowania na tą jednostkę 

chorobową. 

 

Gruźlica 

Gruźlica to choroba zakaźna wywołana przez prątka gruźlicy. Pomimo stosowanych 

szczepień ochronnych oraz nowoczesnych leków gruźlica stanowi istotny problem zdrowotny 

w Polsce i na świecie.  

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce prowadzi Instytut 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Podobnie jak w roku ubiegłym, w roku 2016 PPIS            

w Katowicach prowadził bieżącą weryfikację danych otrzymanych z IGiCHP dotyczącą 

wyegzekwowania brakujących zgłoszeń zachorowań na gruźlicę.  
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  Zgłoszone przypadki zachorowań na gruźlicę w roku 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice. 

 

Zapadalność na gruźlicę od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie,                      

a w minionym roku utrzymywała się na takim samym poziomie – 18 przypadków (wskaźniki 

zapadalności 24,09/100 000 mieszkańców), jak w roku 2015 (18 zachorowań, współczynnik 

23,99/100 000). Postacią dominująca była gruźlica płuc. Wśród chorych nie zarejestrowano 

przypadków osób niepełnoletnich. Podobnie jak w latach ubiegłych zachorowania najczęściej 

dotyczyły następujących grup osób: niepracujący dorośli (12 osób), renciści i emeryci (5 

osób), pracujący (1 osoba).  

 W związku z zarejestrowanymi przypadkami zachorowania na gruźlicę                  

w ciągu minionego roku nadzorem objęto 22 osoby z kontaktu z chorym. W żadnym                  

z powyższych przypadków nie wydano decyzji administracyjnej  w sprawie obowiązku  

hospitalizacji. 

 

Inwazyjne choroby wywołane przez Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae,   

Haemophilus influenzae typu b  

 

W zakresie inwazyjnych chorób ośrodkowego układu nerwowego w roku 2016r. 

zarejestrowano 2 przypadki choroby meningokokowej wywołane przez Neisseria 

meningitidis typu B. W pierwszym przypadku zakażenie przebiegało pod postacią  

posocznicy, w drugim zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych.  
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Skutecznym sposobem ochrony przed zakażeniami meningokokami są szczepienia 

ochronne. Można wnioskować, że ograniczenie zachorowań na menigokoki mają zarówno 

prowadzony nadzór epidemiologiczny, szczególnie w zakresie działań profilaktycznych u 

osób mających styczność z chorym, jak i szczepienia p/Neisseria meningitidis typu A, B, C, Y 

obecnie realizowane  w ramach szczepień zalecanych. 

W każdym przypadku wystąpienia omawianych jednostek chorobowych, osoby                          

z najbliższego otoczenia  obejmowano nadzorem epidemiologiczno w celu zastosowania   

chemioprofilaktyki.  

W 2016 roku nie zarejestrowano  przypadków inwazyjnej choroby wywołanej przez  

Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae typu b.  

 

 

Grypa 

 

Grypa to ostre zakażenie wirusowe układu oddechowego, które charakteryzuje się 

często powikłanym przebiegiem. Od klilku lat rejestrowana jest wysoka liczba zachorowań na 

grypę i infekcje grypopodobne, a największą liczbę zachorowań notuje się w miesiącach 

zimowych. 

 

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę są szczepienia 

ochronne. Jednocześnie warto zauważyć, że cechą charakterystyczną wirusa grypy jest jego 

zmienność antygenowa.  

W roku 2016 PPIS w Katowicach dustrybuował w poradniach POZ na nadzorowanym 

terenie opracowanie ekspertów europejskich dotyczące szczepień przeciw grypie : 

podstawowe fakty dla lekarzy pierwszego kontaktu w Europie.   
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            Zgłoszone przypadki zachorowań na grypę wg wieku w roku 2016 na terenie miasta  Mysłowice. 

 

W minionym roku liczba zachorowań na grypę i podejrzenia grypy, osiągnęła 

poziom 398 przypadków (532,70 na 100 000 mieszkańców) i była wyższa niż w roku 2015 – 

274 przypadków (365,15 na 100 000 mieszkańców). W roku 2016 wskaźnik zapadalności 

dla Polski wyniósł 11 229,71 na 100 000 mieszkańców.  Dominującą  liczbę zachorowań 

zarejestrowano w grupie wiekowej 15 - 64 lata (310 przypadków).   
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Podobnie jak w latach poprzednich  na terenie miasta prowadzony był nadzór 

epidemiologiczny  i  wirusologiczny nad grypą w  systemie SENTINEL. Współpracowano  

w ramach w/w systemu z 4 lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującymi swoją 

opieką 6111 osób. W ramach prowadzonego nadzoru w roku 2016 materiału  biologicznego 

do badań nie pobrano.   

 

 

Choroby odzwierzęce 

 

Na terenie miasta Mysłowice wśród chorób odzwierzęcych w roku 2016 

rejestrowano tak jak każdego roku zachorowania na boreliozę. Ponadto odnotowano                    

1 przypadek listeriozy. Rejestrowano również pokąsania ludzi przez zwierzęta. 

 

Borelioza z Lyme         

                                                                             

 Borelioza jest najczęściej rejestrowaną chorobą 

odkleszczową w Polsce, na którą do chwili obecnej nie ma 

skutecznej szczepionki. Ogółem w roku 2016 zarejestrowano 

115  przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na 

boreliozę.  

 W roku 2016 zachorowań były klasyfikowane zgodnie 

z klasyfikacją przypadku zarówno na podstawie postaci 

wczesnej – rumienia wędrującego, a także na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych  

i kryteriów klinicznych fazy późnej – w większości boreliozy układu kostno-stawowego. W 

roku 2016 zarejestrowano większą liczbę zachorowań  - 73 przypadki, niż w roku 2015 – 50 

przypadków.  

Analizując zapadalność na terenie miasta i kraju można zauważyć, że wskaźnik 

zapadalności w przypadku Mysłowic (97,71/100 000 mieszkańców) znacząco przekracza 

wskaźnik Polski (55,22/100 000 mieszkańców).  

Według danych uzyskanych na podstawie przeprowadzanych dochodzeń 

epidemiologicznych stwierdzono, że wśród chorych były zarówno osoby niepełnoletnie (3 

osoby), osoby pełnoletnie pracujące (29 osób), pełnoletnie niepracujące (5 osób), jak i renciści 

i emeryci (36 osób). Nie stwierdzono przypadków zachorowania w wyniku występowania 

narażenia zawodowego.  
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Zgłoszone przypadki zachorowań na boreliozę w roku 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice. 

 

Ponadto ustalono, że 22 osoby zdecydowanie identyfikowały miejsce narażenia, jako 

miasto, 11 osób wiązało zakażenie krętkami z narażeniem poza granicami miasta. Podobnie 

jak w latach poprzednich miejscem ekspozycji na kleszcze na terenie miasta były parki, 

skwery, działki lub tereny rekreacyjne i lasy.  

W związku z powyższym podczas przeprowadzanych wywiadów epidemiologicznych 

zwracano uwagę na konieczność stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej i  repelentów 

przeciw kleszczom. 

 

 Listerioza            

            W roku sprawozdawczym zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na listeriozę. 

Listerioza to bakteryjna choroba zakaźna ludzi i zwierząt powodowana przez                       

Gram-dodatnie pałeczki Listeria monocytogenes.  

Zachorowanie wystąpiło u 74 letniego mężczyzny, którego ze względu na ciężki 

przebieg choroby hospitalizowano. Zachorowanie potwierdzono  badaniem laboratoryjnym po 

wystąpieniu charakterystycznych objawów klinicznych.    

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zaka%C5%BAne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie_Gram-dodatnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82eczka_(mikrobiologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes
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Pokąsania przez zwierzęta i profilaktyka zachorowań na wściekliznę 

 

W 2016r. zarejestrowano 55 pokąsań przez zwierzęta wskaźnik zapadalności na               

100 000 mieszkańców wyniósł 73,62 i był wyższy od wskaźnika na terenie Polski, który 

wyniósł 20,76/100 000 mieszkańców. Pokąsania w 5 przypadkach dotyczyły osób 

niepełnoletnich. 
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Narażenia na wściekliznę w latach 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice (liczba osób). 

 

Jednocześnie zarejestrowano 17 zgłoszeń pokąsań osób w większości przez nieznane 

psy i koty, w przypadku których przeprowadzono szczepienia przeciwko wściekliźnie.  
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 Narażenia na wściekliznę/potrzeba szczepień w latach 2012-2016 na terenie miasta  Mysłowice (liczba osób). 
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Choroby przenoszone drogą płciową 

 

               Choroby przenoszone drogą płciową nazywane też chorobami wenerycznymi, mogą 

być wywołane przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. W roku 2016 w tej grupie chorób 

rejestrowano zachorowania wywołane przez bakterie kiły, rzeżączki, chlamydi oraz wirus 

HIV.  

          W roku 2016 na terenie miasta zarejestrowano 2 przypadki zachorowania na kiłę 

(wskaźnik zapadalności 2,68/100 000), dotyczący osoby płci męskiej. Ponadto odnotowano         

1 przypadek rzeżączki (wskaźnik zapadalności 1,33/100 000) u osoby płci męskiej oraz            

1 przypadek choroby wywołanej przez chlamydie (wskaźnik zapadalności 1,33/100 000)         

u osoby płci żeńskiej. Nie podano dróg narażenia. 

Nie odnotowano zachorowań na kiłę wrodzoną. 

 

HIV I AIDS 
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Zgłoszone przypadki zachorowań na HIV i AIDS w latach 2012-2016 na terenie miasta   Mysłowice 

 

          W  odniesieniu do zakażeń wirusem HIV w ostatnich latach rejestruje się wzrost 

zakażeń. W roku 2016 zarejestrowano - 4 przypadki (wskaźnik zapadalności wyniósł 

5,35/100 000),  w roku 2015 - 3 przypadki (wskaźnik zapadalności 4,00/100 000).                       

W analizowanym okresie czasu na terenie Polski  wskaźnik nowo wykrytych przypadków  

HIV wynosił 3,80/100 000. 

W 2016 roku na terenie Mysłowic nie wystąpiły przypadki zachorowań na AIDS.  
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                     2. Szczepienia ochronne  

 

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą profilaktyczną w zwalczaniu 

chorób zakaźnych. Celem szczepień ochronnych jest przede wszystkim zapobieganie 

chorobom zakaźnym, ale również łagodzenie skutków choroby oraz ograniczenie 

niebezpiecznych powikłań. W wyniku szczepienia poprzez mobilizację sił obronnych 

organizmu uzyskujemy osobniczą odporność na choroby zakaźne. Powszechne stosowanie 

szczepień ochronnych warunkuje wysoki poziom odporności populacyjnej,  a tym samym 

ogranicza możliwość zarażenia i występowania chorób oraz epidemii. Chroni tym samym 

również te osoby, które ze względu na stan zdrowia mają medyczne przeciwwskazania do 

szczepienia.  

 W 2016 roku nadzór w zakresie szczepień ochronnych dotyczył realizacji Programu 

Szczepień Ochronnych w podmiotach leczniczych, dystrybucji szczepionek do 

świadczeniodawców, monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych,  

a szczególny nacisk postawiono na działania  informacyjno-edukacyjne wobec osób 

uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych u dzieci.  

W Mysłowicach obowiązkowym szczepieniom podlegało 13298 dzieci i młodzieży 

do 20 roku życia. Uzyskanie wysokiego odsetka osób uodpornionych zapewnia ochronę przed 

zakażeniami również osobom, z rożnych powodów nie szczepionym, w wyniku powstania 

tzw. odporności populacyjnej.  

Niestety notuje się przypadki osób uchylających się od obowiązkowych szczepień 

ochronnych, które głównie pod wpływem ruchów tzw. antyszczepionkowych świadomie 

sprzeciwiają się szczepieniom swoich dzieci. Zarejestrowano 43 osoby uchylające się od 

obowiązkowych szczepień. Rodzice tzw. „oporni” często składali pisemne oświadczenia  

o odmowie szczepień już po urodzeniu dziecka na oddziale noworodkowym w szpitalu,  

a następnie w poradni dziecięcej.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wystosował 26 wezwań  

i upomnień do osób uchylających się, w celu złożenia wyjaśnień i dopełnienia obowiązku 

szczepień, z czego tylko 15 osób skontaktowało się z działem szczepień, a 11 osób nie podjęło  

kontaktu.  

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego prowadzono postępowanie 

wyjaśniające wobec osób uporczywie uchylających się od szczepień ochronnych. W  wyniku 
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postępowania przekazano wnioski do Wojewody Śląskiego o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego w administracji i nałożenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania 

obowiązku szczepień wystawiając tytuły wykonawcze wobec 6 osób uchylających się. 

         W 2016 r. na terenie Mysłowic w placówkach prowadzących szczepienia ochronne 

przeprowadzono 12 kontroli w zakresie realizacji założeń obowiązującego Programu 

Szczepień Ochronnych.  Podczas  kontroli ocenie poddano:  

• stan uodpornienia dzieci i młodzieży oraz zgodność szczepień wg  PSO, 

• prawidłowość  dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień ochronnych,  

• znajomość zasad zgłaszalności NOP i prowadzenia dokumentacji, 

• znajomość zasad postępowania z osobami uchylającymi się od szczepień, 

• prawidłowość wyposażenia punktów szczepień, 

• prawidłowość przechowywania i transportu szczepionek zgodnie z zachowaniem 

warunków łańcucha chłodniczego,  

 

W roku 2016 Program Szczepień Ochronnych realizowany był na terenie Mysłowic 

przez 20 świadczeniodawców w 25 gabinetach zabiegowych. U świadczeniodawców 

znajdowało się 13588 kart uodpornienia, w tym 13298 kart uodpornienia dzieci i młodzieży 

do 20 roku życia. W stosunku do roku poprzedniego zaobserwowano wzrost  liczby dzieci  

i młodzieży podlegających szczepieniu.  

 

 

 

Liczba populacji 0-20 roku życia objętej Programem Szczepień Ochronnych w latach 2012-2016 
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            Oceniając realizację szczepień ochronnych w 2016 roku należy stwierdzić, że 

szczepienia były  wykonane w odsetku gwarantującym korzystną sytuację 

epidemiologiczną w odniesieniu do wielu chorób zwalczanych poprzez szczepienia ochronne.   

 

Szczepienia p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B  

Wprowadzenie szczepienia p/WZW typu B do PSO w 1989 roku  oraz sukcesywne 

rozszerzanie grup objętych szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi doprowadziło do 

wielokrotnego spadku zapadalności na WZW typu B. W wyniku przeprowadzonych szczepień 

dzieci i młodzież są bardzo dobrze uodpornione.  

Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane były trzema dawkami 

szczepionki w cyklu zbliżonym do 0; 1; 6 miesięcy. U dzieci z masą urodzeniową mniejszą niż 

2000g stosuje się czterodawkowy cykl szczepienia 0; 1; 2; 12 miesięcy. Również u dzieci 

szczepionych zalecaną szczepionką skojarzoną (6 w 1) schemat szczepienia pierwotnego 

składał się z trzech dawek i dawki uzupełniającej podanej przed ukończeniem 18 miesięcy.  

         W roku 2016 szczepienia pierwotne p/WZW typu Bw 1 roku życia zostały rozpoczęte   

u 45,12 % populacji (310 dzieci). Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia dawką 

uzupełniającą kształtuje się na poziomie 92,31 % (660 dzieci).  
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           Ogółem p/WZW typu B zaszczepiono 99,30 % dzieci w drugim roku życia. Dzieci,           

u których do tej pory nie rozpoczęto szczepień najczęściej posiadają p/wskazania lub rodzice 

nie wyrażają zgody na szczepienie.   

Szczepienie p/WZW typu B zalecane, finansowane przez pacjentów, jest najczęściej 

realizowanym szczepieniem przez osoby przygotowujące się do zabiegów operacyjnych          

i przewlekle chore nieszczepione w ramach szczepień obowiązkowych.  

 

Szczepienia p/błonicy, tężcowi i krztuścowi  

           Szczepienia realizowane były przy użyciu preparatów szczepionkowych finansowanych 

ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia, a także coraz częściej,  

z zastosowaniem szczepionek wysoce skojarzonych finansowanych przez rodziców. 

Szczepieniami pierwotnymi p/błonicy, tężcowi i krztuścowi w 2016 roku objęto 53,86% 

populacji (370dzieci) w 1 roku życia. W 2 roku życia szczepienie IV dawką uzupełniającą 

otrzymało 244 dzieci (34,13%). 

Ogółem liczba zaszczepionych w drugim roku życia wyniosła 697(97,48 %). 

 

 
Procentowy udział dzieci w 1 i 2 roku życia zaszczepionych p/błonicy, tężcowi i krztuścowi  w latach 2012-2016 

 

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom na krztusiec są szczepienia 

ochronne. Zbyt częste odraczanie szczepień przeciwko krztuścowi, zwłaszcza w sytuacjach 

klinicznie nieuzasadnionych, ma wpływ na opóźnienie momentu osiągnięcia odporności  

w grupie najmłodszych niemowląt. Ponieważ zachorowania na krztusiec coraz częściej 

dotyczą osób w wieku 10–20 lat oraz starszych dorosłych, u których wygasa odporność 

poszczepienna, do programu szczepień wprowadzono przypominającą dawkę szczepionki 
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przeciw krztuścowi dla młodzieży. Dawkami przypominającymi p/błonicy, tężcowi  

i krztuścowi objęte są obecnie nie tylko  dzieci w 6, ale i w 14 roku życia. Tak jak w latach 

poprzednich, młodzież z rocznika  1998 objęta jest szczepieniem przypominającym wyłącznie 

p/błonicy i tężcowi.  

W ramach I szczepienia przypominającego p/błonicy, tężcowi i krztuścowi 

zaszczepiono 507dzieci (71,41%)  z rocznika 2011, II dawką przypominającą p/błonicy, 

tężcowi i krztuścowi w roczniku 2003 zaszczepiono 513 osób (82,08%), a dawką 

przypominającą p/tężcowi  i błonicy zaszczepiono 464 osoby(75,82%)w 19 roku życia.  
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Procentowy udział dzieci w 6, 14 i 19 roku życia zaszczepionych p/błonicy i tężcowi  dawkami 

przypominającymi w latach 2012-2016 

 

 

W związku z brakiem dostępności szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi  

i krztuścowi (DTPa) duża część populacji dzieci w 6 roku życia została zaszczepiona 

preparatami ze zmniejszoną zawartością antygenu acelularnego krztuścowego oraz błoniczego 

(Boostrix, dTpa-R). Problem nie dotyczył realizacji szczepień ochronnych dzieci  

z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową,  

w tym dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową 

poniżej 2500 g,  ponieważ dla tej grupy dzieci zapewniono szczepionki  Pentaxim (5w 1). 
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Szczepienia p/poliomyelitis 

             W roku 2016 szczepieniami p/poliomyelitis (szczepienia pierwotne) objęto 53,57% 

populacji (368 dzieci w 1 roku życia), szczepienie uzupełniające wykonano u 244 dzieci  w 

drugim roku życia (34,13%). Ogółem w drugim roku życia zaszczepionych było 97,48% (697 

dzieci). Szczepienie podstawowe prowadzono przy użyciu  szczepionek pojedynczych 

inaktywowanych (IPV) lub preparatów skojarzonych. Szczepienie przypominające u dzieci   

w 6 roku życia wykonano u 507 dzieci (71,41%) w tym: do 31.03 2016 r. preparatem 

doustnym zawierającym żywe szczepy poliowirusów (OPV), a od 01.04.2016r. szczepionką 

inaktywowaną (IPV) oraz preparatem skojarzonym (Tetraxim).  

W 2016 r. szczepionka żywa p/poliomyelitis (OPV) została wycofana z zastosowania. 

 

 

Procentowy udział dzieci w 1,  2 i 6  roku życia zaszczepionych p/poliomyelitis  w latach 2012-2016 

 

Szczepienia p/odrze, śwince i różyczce 

            Szczepienia  p/odrze, śwince i różyczce obejmowały dzieci w 13-14 miesiącu życia i 

w 10 roku życia. Kontynuowane były  szczepienia u dzieci urodzonych po 31 grudnia 1997 

roku, które nie otrzymały dwóch dawek szczepionki skojarzonej.  

Szczepienie podstawowe w 2 roku życia wykonano u 487 dzieci (68,11%) 

a szczepienie przypominające w 10 roku życia u 553 dzieci (80,61%).  

Dzieci, u których do tej pory nie rozpoczęto szczepień najczęściej posiadają 

p/wskazania do stosowania szczepionek żywych  lub rodzice nie wyrażają zgody na 

szczepienie.  
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Procentowy udział dzieci w 2 i 10 roku życia zaszczepionych p/odrze, śwince i różyczce  w latach 2012-2016 

 

Szczepienia p/gruźlicy  

               Szczepienia p/gruźlicy wykonywano u 551 (83,11%) noworodków w pierwszej 

dobie po urodzeniu preparatem BCG w ampułkach 10 dawkowych.   

 

 

Procentowy udział dzieci zaszczepionych w pierwszej dobie życia przeciwko gruźlicy  w latach 2012-2016 

 

U dzieci z  niską masą ciała poniżej 2000g oraz w  ciężkim stanie po urodzeniu,  

odraczano wykonania szczepienia p/gruźlicy w pierwszej dobie życia, szczepionkę podawano  

w następnym możliwym terminie po ustąpieniu p/wskazań.  

Szczepienia po 14 dniu życia do 15 lat wykonywano  najczęściej u dzieci 

przybywających do Polski z państw, w których nie prowadzi się szczepień przeciw gruźlicy. 
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Dzieci, u których do tej pory nie zrealizowano szczepień najczęściej posiadają p/wskazania do 

wykonania szczepienia lub rodzice nie wyrażają zgody na szczepienie.  

 

Szczepienia p/haemophilusinfluenzae typu b  

Szczepienia przeciw inwazyjnemu zakażeniu haemophilus influenzae typu b                   

realizowane były przy użyciu preparatów szczepionkowych finansowanych ze środków 

znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia lub z zastosowaniem szczepionek wysoce 

skojarzonych finansowanych przez rodziców.  

Szczepieniami pierwotnymi p/haemophilus influenzae typu b w 2016 roku objęto 

53,71% populacji (369 dzieci) w 1 roku życia. W 2 roku życia szczepienie uzupełniające 

otrzymało 244 dzieci (34,13%). Ogółem liczba dzieci zaszczepionych w 2 roku życia 

wyniosła 697 (97,48 %). 
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Procentowy udział dzieci w 1 i 2 roku życia zaszczepionych przeciwko haemophilus influenzae typu b w latach 

2012-2016 

 

Stan wykonania szczepień obowiązkowych w 3 roku życia  

            Zestawienie wszystkich obowiązkowych szczepień w ramach Programu Szczepień 

Ochronnych wykonanych w 3 roku życia, to tzw. zamknięcie szczepień podstawowych. 
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Na poniższym wykresie można zaobserwować, iż z wyjątkiem szczepień p/odrze, 

śwince i różyczce, wszystkie obowiązkowe szczepienia ochronne wykonane są na poziomie 

ponad 98%.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Szczepienia p/odrze, śwince i różyczce realizowane były przy użyciu szczepionek 

skojarzonych, zawierających atenuowane wirusy. Szczepienia  podstawowe powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującym PSO u dziecka w 2 roku życia.  

Dzieci były najczęściej odraczane od tego szczepienia z powodów neurologicznych, 

zaburzeń odporności, p/wskazań do stosowania żywych szczepionek, uczuleń, stanów 

infekcyjnych i zaostrzonych stanów chorób przewlekłych. Jest to również szczepienie, 

któremu najczęściej przeciwni są rodzice z tzw. środowisk antyszczepionkowych.  
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Stan zaszczepienia dzieci w 3 r.ż. – dane skumulowane za 2016r. 

 

Zalecane szczepienia ochronne 

 

 W roku 2016 szczepienia zalecane niefinansowane ze środków znajdujących się                              

w budżecie Ministra Zdrowia realizowano zgodnie z wytycznymi  Programu Szczepień 

Ochronnych.  Na terenie Mysłowic realizowano akcje szczepień zalecanych organizowane 

i finansowane przez Urząd Miasta Mysłowice:   
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Lp. Rodzaj 

szczepienia/ 

PROGRAM 

Grupa 

docelowa 

zgodnie z 

założeniami 

programu 

Organizator 

akcji 

Ilość osób 

uodpornionych w 

ramach akcji 

Wielkość populacji 

podlegającej 

szczepieniu zgodnie 

z założeniami 

programu/ 

zawartej umowy 

1. „Program 

Profilaktyki 

Zakażeń Wirusem 

Brodawczaka 

Ludzkiego (HPV) 

na lata 2015 –2020”  

Dziewczynki z 

rocznika 2002 

Miasto 

Mysłowice/ 

Realizator 

Fundacja 

 „Unia Bracka” 

150 

(w tym 

 I dawka – 150, 

 II dawki – 150, 

III dawki – 147)       III dawka – 184), 

207 

2. „Szczepienia 

profilaktyczne 

przeciwko grypie 

osób po 65 roku 

życia” 

Osoby po 65 

roku życia 

Miasto 

Mysłowice/ 

Realizator 

Fundacja 

 „Unia Bracka” 

718 

w tym 

kobiety: 366 

mężczyźni: 352 

1100 

Szczepienia zalecane organizowane i finansowane przez Urząd Miasta  Mysłowice 

 

Szczepienia p/grypie sezonowej  

               Na terenie Mysłowic ogółem zaszczepiono 1877 osób. Na liczbę składają się 

szczepienia wykonane w punktach szczepień na terenie  miasta szczepionkami zakupionymi 

przez pacjentów, szczepienia finansowane przez Urząd Miasta oraz szczepienia                              

tzw. wyjazdowe,  realizowane na zasadzie umów zakładów pracy z podmiotami leczniczymi.   

 

 

Liczba zaszczepionych p/grypie w latach 2012-2016r. 
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Szczepienia p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A  

          Szczepienia p/WZW typu A zalecane są zgodnie z PSO dla osób wyjeżdżających do 

krajów o wysokiej endemiczności, osobom zatrudnionym przy produkcji  i dystrybucji 

żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz dzieciom i młodzieży które 

nie chorowały na WZW typu A.  

Liczba osób zaszczepionych przeciwko WZW typu A jest wyższa niż w roku 

ubiegłym i dotyczy głównie osób powyżej 20 roku życia ( 16,27% stanowią osoby młodsze). 

Osoby te najczęściej były szczepione z powodu wyjazdów w strefy zagrożenia tą chorobą. 

Szczepienia realizowano preparatami pojedynczymi i skojarzonymi (p / WZW A i B).  
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Liczba zaszczepionych p/WZW A  w latach 2012-2016r. 

 

Szczepienia p/ Neisseria meningitidis 

 

             Jedyną skuteczną metodą zapobiegania inwazyjnej chorobie meningokokowej są 

szczepienia ochronne. Szczepionkę przeciw meningokokom poleca się m.in. osobom 

pozostającym w bliskim kontakcie z osobami chorymi na inwazyjną chorobę meningokokową. 

Dodatkowo szczepienia, zwłaszcza preparatami koniugowanymi, mają wpływ na zmniejszenie 

częstości nosicielstwa i wywołania zjawiska odporności zbiorowiskowej.  
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W 2016 roku zaszczepiono 68 osób w grupie wiekowej od 0-19 lat. Na liczbę osób 

zaszczepionych składają się szczepienia dzieci finansowane przez rodziców oraz  szczepienia 

osób wyjeżdżających do różnych krajów świata.  

Dodatkowo w 2016 r. zostały uwolnione z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych szczepionki p/meningokokom Menveo i NeisVacC z przeznaczeniem 

wykorzystania poza  PSO. Grupą docelową były dzieci przebywające w domu dziecka. 
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Liczba zaszczepionych p/NeisseriaMeningitidis w latach 2012-2016r. 

 

 

Szczepienia p/tężcowi  

            Tężec jest ostrą chorobą zakaźną, którą wywołuje beztlenowa laseczka tężca. Laseczka 

tężca bytuje w ziemi oraz jest obecna we florze jelitowej zwierząt domowych. Szczepienia 

przeciwko tężcowi są skuteczną formą zapobiegania zachorowaniom na tężec. 

           W 2016 roku do obowiązkowych szczepień po narażeniu wykorzystywana była 

szczepionka pojedyncza, szczepienia zalecane profilaktyczne realizowano głównie przy 

użyciu szczepionek skojarzonych, ogółem zaszczepiono 1169 osób.  

 



 

 

35 

 

Liczba zaszczepionych p/tężcowi w latach 2012-2016r. 

 

 

Szczepienia p/durowi brzusznemu  

          Szczepienia przeciw durowi brzusznemu na obszarach nie endemicznych, takich jak 

Polska mają na celu zapobieganie zachorowaniom wśród osób z grup wysokiego ryzyka m.in. 

na stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 

Szczepienie jest również zalecane osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego 

występowania zachorowań na dur brzuszny.  

W 2016 roku realizowano szczepienia preparatami pojedynczymi (Ty i Typhim Vi)  

i szczepionką durowo-tężcową (TyT), zaszczepiono 42 osoby.  

 

 

Liczba zaszczepionych p/durowi brzusznemu w latach 2012-2016r. 
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Szczepienia p/błonicy  

W Polsce osoby do 19 roku życia poddawane są profilaktycznym szczepieniom 

ochronnym, jednak szczepienia te zaleca się również osobom dorosłym. Szczepionka 

przeciwko błonicy przyczyniła się do znacznego ograniczenia zachorowań.  Dodatkowym 

celem stosowania szczepionki przeciwbłoniczej jest osiągnięcie poprzez masowe szczepienia 

odporności zbiorowiskowej w szczepionej populacji.  

W 2016 roku w ramach szczepień zalecanych zaszczepiono 15 osób p/błonicy 

preparatami skojarzonymi, liczbę stanowią w większości osoby  powyżej 30 roku życia.  
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Liczba zaszczepionych p/błonicy w latach 2012-2016r. 

 

 

Szczepienia p/Streptococcus pneumoniae 

     Zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową charakteryzują się wysoką 

śmiertelnością, a także wystąpieniem poważnych powikłań, szczególnie wśród małych dzieci 

i osób w podeszłym wieku.   

W 2016 roku realizowano ze środków publicznych szczepienia p/pneumokokom 

u dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesięcy urodzonych przed ukończeniem 37 

tygodnia ciąży lub urodzonych z masą poniżej 2500g, a także u dzieci do ukończenia 5 roku 

życia  z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem tych  zakażeń.     
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        Do realizacji szczepień obowiązkowych zakupione były  dwa  rodzaje  preparatów: 

szczepionka 10-walentna  i 13-walentna. Szczepionki przeciw pneumokokom występują 

wyłącznie jako preparaty pojedyncze, poliwalentne i były najchętniej kupowanymi przez 

rodziców szczepionkami zalecanymi dla dzieci.  

W 2016 roku największą liczbę wśród zaszczepionych stanowiły dzieci w wieku 0-4 

lat (362 dzieci co stanowi ponad 98,10% liczby zaszczepionych ogółem).  
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Liczba zaszczepionych p/pneumokokom  w latach 2012-2016r. 

 

Szczepienia p/ospie wietrznej  

           Każdego roku ospa wietrzna jest dominującą, najczęściej rejestrowaną jednostką 

chorobową, w przebiegu której może dochodzić do poważnych powikłań. Stosowanie 

szczepionki p/ospie wietrznej zapobiega rozprzestrzenianiu się tej choroby, a także m.in. 

chroni pacjentów z grup podwyższonego ryzyka.  

           Szczepienia wykonywano obowiązkowo ze środków publicznych u dzieci do 

ukończenia 12 roku życia narażonych na zakażenie ze względów środowiskowych, zwłaszcza 

w domach dziecka, domach opieki długoterminowej, żłobkach i klubach dziecięcych, a także u 

dzieci do ukończenia 12 roku życia z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie 

ciężkim przebiegiem zakażenia.   

Grupę osób, u których wykonano szczepienie zalecane p/ospie wietrznej stanowią 

głównie dzieci, ogółem zaszczepiono 87 osób.  
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Liczba zaszczepionych p/ospie wietrznej w latach 2012-2016r. 

Szczepienia p/biegunce rotawirusowej 

          Rotawirusy są najczęstszą przyczyną biegunki u niemowląt i małych dzieci, które 

bardzo często wymagają hospitalizacji.                 

W Polsce szczepienia te realizowane są jako szczepienia zalecane, dlatego ich rola 

ogranicza się do indywidualnej ochrony szczepionych dzieci. Szczepionki powodują 

uodpornienie przeciw wybranym typom rota wirusów, dlatego można się spodziewać jedynie 

wpływu szczepień na obniżenie liczby hospitalizacji i ewentualnych powikłań z powodu 

ciężkich biegunek, natomiast szczepienia nie będą miały wpływu na zapadalność na biegunki 

rotawirusowe  o łagodniejszym przebiegu.       

W 2016 roku zgodnie z PSO szczepienia zalecane były dzieciom do 24 tygodnia życia 

(koszt szczepionki pokrywali rodzice), preparatem doustnym podawanym jednocześnie ze 

szczepieniami obowiązkowymi. Zaszczepiono ogółem 193 niemowląt.  
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Liczba zaszczepionych p/biegunce rotawirusowej w latach 2012-2016r. 
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Szczepienia p/kleszczowemu zapaleniu mózgu  

 

             Szczepienia przeciw KZM jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym 

sposobem zapobiegania zachorowaniu na kleszczowe zapaleniu mózgu. Zgodnie z PSO 

szczepienie jest zalecane osobom z grup najwyższego ryzyka tj. pracownikom leśnym, 

stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży 

odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.  

W roku 2016 zaszczepiono 33 osoby (87,87% stanowią osoby poniżej 20 roku życia).  

 

 

Liczba zaszczepionych p/kleszczowemu  zapaleniu mózgu w latach 2012-2016r 

 

 

Szczepienia p/zakażeniom brodawczaka ludzkiego  

            Wirusy brodawczaka ludzkiego są najczęstszymi czynnikami zakaźnymi 

przenoszonymi drogą płciową. Celem stosowania szczepionki p/zakażeniom brodawczaka 

ludzkiego jest zapobieganie powstawania zmian przednowotworowych, nowotworowi szyjki 

macicy, a także brodawkom zewnętrznych narządów płciowych.   

          W 2016 roku zaszczepiono 190 osób, w tym 155  stanowią dziewczynki  uodpornione  

w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń HPV realizowanego przez Samorząd Miasta 

Mysłowice. 
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Liczba zaszczepionych p/zakażeniom brodawczaka ludzkiego w latach 2012-2016r. 

 

Szczepienia p/żółtej gorączce  

Na chwilę obecną, jedynym szczepieniem obowiązkowym, podyktowanym przez 

WHO przy wjeździe do niektórych krajów, głównie afrykańskich, jest szczepienie przeciw 

żółtej febrze (żółtej gorączce). 

 Szczepienia wykonano u 23 osób (20 osób powyżej 19 roku życia). Szczepienia 

udokumentowano w Międzynarodowych Książeczkach Szczepień.   

 

 

Liczba zaszczepionych p/żółtej gorączce w latach 2012-2016r. 
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Szczepienia p/krztuścowi  

W porównaniu z latami wcześniejszymi, wskazania do zalecanych szczepień przeciw 

krztuścowi zostały znacznie poszerzone. Zgodnie z rekomendacjami polskich ekspertów 

szczepienie dTap szczególnie zaleca się: 

✓ osobom dorosłym powyżej 19 roku życia (szczepionym podstawowo), pojedyncze 

dawki przypominające co10 lat,  

✓ osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na 

zakażenie, 

✓ osobom zatrudnionym na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych, 

✓ pracownikom placówek ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt  

z pacjentem, pracownikom żłobków, przedszkoli i domów dziecka,  

✓ pracownikom instytucji długotrwałej opieki, którzy kontaktują się z osobami 

pozostającymi pod ich opieką, 

✓ osobom dorosłym mającym kontakt z najmłodszymi niemowlętami (strategia kokonu). 

 

  

 

Liczba osób zaszczepionych p/krztuścowi dawką przypominającą w latach 2013-2016r. 
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Niepożądane Odczyny Poszczepienne  

 Niepożądane Odczyny Poszczepienne były zgłaszane prawidłowo i terminowo przez 

lekarzy podmiotów leczniczych realizujących szczepienia ochronne.     

  W trakcie przeprowadzanych kontroli w punktach szczepień podległych placówek 

POZ poddawano ocenie znajomość zasad zgłaszania NOP, obwiązujących przepisów 

prawnych i prowadzenia dokumentacji medycznej w tym zakresie.  

Współpraca z podmiotami leczniczymi wyraźnie zwiększa świadomość   

w zakresie monitorowania i zgłaszalności NOP. Obserwuje się duże zaangażowanie personelu 

medycznego, zarówno lekarzy kwalifikujących do szczepień jak i pielęgniarek wykonujących 

szczepienia, w przekazywanie pełnych i wiarygodnych informacji, zgodnych z najnowszą 

wiedzą medyczną, rodzicom lub opiekunom dzieci o zaletach szczepień jak i możliwości 

wystąpienia powikłań poszczepiennych. Skutkuje to wzrostem świadomości społeczeństwa  

w zakresie szczepień ochronnych i daje możliwość podjęcia świadomej decyzji o szczepieniu.  

W 2016 roku zgłoszono 9 przypadków NOP, które wystąpiły po podaniu jednej lub 

kilku szczepionek jednocześnie. Wszystkie przypadki lekarze zakwalifikowali jako odczyny 

łagodne.  

 

 

 

Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych w latach  2012- 2016r. 
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II. Stan sanitarny podmiotów  wykonujących działalność leczniczą 

 

 

W roku 2016 nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                     

w Katowicach objętych było 180 podmiotów leczniczych , w których przeprowadzono 95 

kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w 9 obiektach. Wydano 1 decyzję zarządzającą.  

Stan sanitarny podmiotów leczniczych podobnie jak w roku 2015 należy uznać jako dobry.  

  

 

 Nadzorowane podmioty lecznicze Liczba podmiotów w ewidencji     

Szpitale ogółem 2 

Przychodnie, ośrodki, poradnie, ambulatoria 53 

Zakłady  badań diagnostycznych i medycznych, 

laboratoria diagnostyczne 

9 

Zakłady rehabilitacji 3 

Inne podmioty  lecznicze 2 

Indywidualne  praktyki lekarskie ogółem 34 

w tym  indywidualne  praktyki lekarzy dentystów 17 

Indywidualne  specjalistyczne praktyki lekarskie 

ogółem 

63 

w tym  indywidualne specjalistyczne praktyki  

lekarzy dentystów 

5 

Grupowe  praktyki lekarskie ogółem 2 

w  tym lekarze dentyści 1 

Indywidualne  praktyki pielęgniarek i położnych 2 

Grupowe  praktyki  pielęgniarek i położnych 2 

Inne  praktyki, w tym protetyka, stomatologia i 

ortodoncja 

8 

 

Podmioty lecznicze  na terenie miasta  Mysłowice w roku 2016. 
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1. Ocena stanu  sanitarnego  podmiotów  wykonujących działalność leczniczą 

 

     Szpitale 

 

  Pod bieżącym nadzorem sanitarnym PPIS w Katowicach znajdowały się 2 szpitale,               

w których  przeprowadzono 12 kontroli sanitarnych.  

       Podczas kontroli oceniano bieżący stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń                            

i wyposażenia szpitali oraz realizację procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 

zakaźnych. 

 Stwierdzono wystarczające zaopatrzenie w odpowiedniej jakości wyroby medyczne 

jednorazowego i wielorazowego użycia. Sterylizacja narzędzi medycznych wielokrotnego 

użycia w obydwu szpitalach odbywała się na podstawie zawartych umów z innymi 

podmiotami leczniczymi. Zaopatrzenie  w środki do dezynfekcji powierzchni oraz w środki 

czystości było odpowiednie. 

 

Pomieszczenie porządkowe w Oddziale szpitalnym  na  terenie  miasta Mysłowice   (Źródło: Zdjęcie własne ) 

 

          W Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki Zdrowotnej Szpital  nr 2 im.                          

dr Tadeusza Boczonia przy ul. Bytomskiej 41,  przeprowadzono 4 kontrole.   

Obowiązujące w szpitalu procedury zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób 

zakaźnych opracowane  i stosowane były prawidłowo. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  
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Oddział szpitalny  na  terenie  miasta Mysłowice   (Źródło: Zdjęcie własne ) 

 

         W   minionym roku  w  szpitalu doprowadzono do prawidłowego stanu sanitarno – 

higienicznego  ściany i sufity  Oddziału Okulistycznego.   

 

W Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ul. Mikołowskiej 1,  

przeprowadzono  8 kontroli sanitarnych.   

W trakcie kontroli  w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym oraz Oddziale 

Wewnętrznym  stwierdzono  brak dopływu bieżącej ciepłej i zimnej wody do umywalki w 

gabinecie zabiegowym oraz brak ciepłej wody przy umywalkach w 5 salach chorych.  

W związku z tym PPIS w Katowicach wydał decyzję nakazującą usunięcie w/w 

nieprawidłowości w terminie natychmiastowym  . Zarządzenie zostało zrealizowane we 

wskazanym terminie.  

 

Ponadto w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym stwierdzono: 

✓ zniszczoną powierzchnię fotela ginekologicznego oraz wózka do transportu narzędzi 

medycznych,  

✓ skorodowaną powierzchnię armatury wodnej w salach chorych, 

✓  nieprawidłowe gromadzenie bielizny brudnej. 
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natomiast w Bloku Operacyjnym: 

✓ zniszczoną powierzchnię foteli w pokoju socjalnym dla personelu,  

✓ brak pojemnika do transportu wewnętrznego odpadów medycznych,   

✓ niezgodną z obowiązującym rozporządzeniem realizację kontroli wewnętrznych. 

  

          Uchybienia  skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych oraz decyzji zarządzającej.   

Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały wykonanie wydanych zaleceń oraz. 

zarządzeń decyzji    

        

 

Oddział szpitalny  na  terenie  miasta Mysłowice   (Źródło: Zdjęcie własne ) 

 

System kontroli zakażeń szpitalnych 

 

Zakażenia szpitalne stanowią jedno z ważniejszych wyzwań współczesnej medycyny, 

głównie z uwagi na istniejące ciągłe zagrożenie rozprzestrzeniania się w podmiotach 

leczniczych drobnoustrojów wielolekoopornych.  

   W roku 2016 przeprowadzono kontrole systemu zakażeń szpitalnych                             

w 2 nadzorownych szpitalach. Stwierdzono, że zarówno kontrole wewnętrzne oraz szkolenia 

personelu w zakresie zakażeń szpitalnych przeprowadzane są systematycznie. Zespoły 

Kontroli Zakażeń Szpitalnych przeprowadzały konsultacje osób podejrzanych o zakażenie lub 

chorobę zakaźną.  W szpitalach zapewniono możliwość wykonywania badań laboratoryjnych 

w ciągu całej doby  na podstawie umowy z  laboratoriami zewnętrznymi. 
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Laboratorium   (Źródło: Zdjęcie własne ) 

 

 

        Podobnie jak w roku ubiegłym, w roku 2016 dominującym czynnikiem alarmowym 

będącym przyczyną zakażeń w szpitalach były bakterie Clostridium difficile oraz Klebsiella 

pneumoniae. Pod względem postaci klinicznych najczęściej stwierdzaną postacią zakażenia 

szpitalnego było zakażenie układu pokarmowego  i zakażenie miejsca operowanego.    

W roku 2016 podobnie jak w latach ubiegłych  w szpitalach na terenie Mysłowic nie 

zarejestrowano ognisk epidemicznych.  

    

Podmioty lecznicze udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 

 

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad 67 podmiotami  ambulatoryjnymi   

w 2016 roku przeprowadzono 62 kontrole.   

W placówkach opracowano i wdrożono procedury zapobiegające zakażeniom                   

i chorobom zakaźnym, które w większości podmiotów na bieżąco podlegały aktualizacji. 

Prowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zaopatrzenie 

w materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku czy środki ochrony indywidualnej 

było wystarczające.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae
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Gabinet zabiegowy w przychodni  na  terenie  miasta Mysłowice   (Źródło: Zdjęcie własne ) 

 

Nieprawidłowości stwierdzono  w 4 podmiotach leczniczych i dotyczyły one : 

✓ braku aktualizacji procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 

zakaźnych, 

✓ zniszczonej powierzchni foteli zabiegowych, szafek do przechowywania wyrobów 

medycznych oraz pojemników do transportu odpadów medycznych zakaźnych, 

✓ skorodowanych baterii w punkcie wodnym dla personelu, 

✓ brudnych podłóg, mebli oraz sprzętu do sprzątania.  

 

W wyniku wydanych przez PPIS w Katowicach zaleceń pokontrolnych  uchybienia 

zostały usunięte w wyznaczonym terminie. W 1 przypadku osobę odpowiedzialną za bieżące 

zaniedbania ukarano grzywną  w drodze mandatu  karnego. 

 

Praktyki zawodowe 

 

          W tej grupie podmiotów leczniczych pod nadzorem PPIS w Katowicach w 2016 roku 

było 111 podmiotów leczniczych, w tym prywatne gabinety lekarskie, praktyki pielęgniarek  

i położnych oraz inne obiekty usługowo medyczne.  

          Kontrole sanitarne w zakresie oceny stanu sanitarnego jak również realizacji 

obowiązujących procedur zapobiegających szczerzeniu się zakażeń  i chorób zakaźnych 

przeprowadzono w 14 obiektach.  
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W wyniku działań nadzorowych uchybienia sanitarne stwierdzono  

w  4  specjalistycznych praktykach lekarskich i dotyczyły one:   

✓ braku opracowanych i wdrożonych procedur: 

-  mycia i dezynfekcji rąk,  powierzchni pomieszczeń i wyposażenia,  

-  postępowania z odpadami medycznymi, 

-  stosowania środków ochrony indywidualnej, 

✓ zniszczonego sprzętu do sprzątania poszczególnych stref czystości, 

✓ braku odpowiedniego środka do dezynfekcji powierzchni,  

✓ nieodpowiedniego pakowania, przechowywania oraz braku dat ważności na sterylnych 

narzędziach medycznych, 

✓ nieterminowego przeprowadzania kontroli wewnętrznych. 

 

Kontrole sprawdzające wykazały przywrócenie prawidłowego stanu sanitarno                              

–  higienicznego w podmiotach. 

 

2.Podmioty lecznicze jako zakłady pracy 

 

W roku 2016 był prowadzony również nadzór nad podmiotami leczniczymi w zakresie 

przestrzegania przepisów dotyczących ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

stosowania niebezpiecznych substancji, ich mieszanin, czynników rakotwórczych  

i szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy.  

Na terenie miasta Mysłowice skontrolowano 3 podmioty lecznicze, w tym 2 szpitale          

i 1 przychodnię. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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III. Stan sanitarny zakładów branży spożywczej, jakość zdrowotna 

żywności   

  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w 2016r. prowadził nadzór 

w zakresie urzędowej kontroli żywności, sprawdzając spełnienie przez podmioty gospodarcze 

na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności wymagań ujętych  

w prawie żywnościowym.  

 Kontrole żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

przeprowadzane były zgodnie z przyjętym  harmonogramem kontroli oraz w każdy przypadku 

podejrzenia lub uzyskania informacji o uchybieniach zagrażających zdrowiu lub życiu. 

Działania kontrolne prowadzono w zakładach produkcji żywności, obiektach  obrotu 

żywnością, żywienia zbiorowego oraz w wytwórniach i miejscach obrotu materiałów  

i wyrobów do kontaktu z żywnością, a także w miejscach produkcji i obrotu kosmetykami. 

W minionym roku w Mysłowicach w 626 obiektach  figurujących w ewidencji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach przeprowadzono  

744 kontrole sanitarne.   

   

      

Obiekty objęte nadzorem  PPIS w Katowicach 
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W  2016r.  w wyniku kontroli PPIS w Katowicach wydał 12 decyzji represyjnych oraz 

56 decyzji płatniczych na łączną kwotę 5 215,00zł.  

W 2016 roku co 62 kontrola kończyła się wydaniem decyzji administracyjnej, w roku 

2015 – co 47   i  w roku 2014 - co 74 kontrola.   

Spadła liczba stwierdzanych uchybień skutkujących nałożeniem mandatu. Za brak 

bieżącego porządku i czystości w 48 przypadkach właścicieli obiektów  ukarano  mandatem  

karnym,  na łączną kwotę 6 700,00 zł. 

Statystycznie w roku 2016 co - 15 kontrola  skutkowała nałożeniem mandatu  karnego,  

w roku 2015 co - 12 kontrola była zakończona mandatem, podczas gdy w roku 2014 co - 23 

kontrola.   

 

Zestawienie działań kontrolnych w latach 2014-2016 w poszczególnych grupach obiektów. 

 Kontrole Decyzje represyjne Mandaty 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 

Zakłady 

produkcyjne 

35 50 44 1 4 3 1 1 0 

Obiekty obrotu 

żywnością 
467 420 435 8 9 7 24 39 30 

Zakłady 

żywienia 

zbiorowego 

246 241 258 1 2 2 7 20 18 

Wytwórnie 

kosmetyków, 

przedmiotów 

użytku oraz 

miejsca ich 

obrotu 

0 4 7 0 0 0 0 1 0 

RAZEM 748 715 744 10 15 12 32 61 48 
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Porównanie ilości wydanych decyzji represyjnych w poszczególnych grupach obiektów w latach 2014- 2016 

 

 

 

                

Porównanie ilości nałożonych mandatów karnych w poszczególnych grupach obiektów w latach 2014 – 2016 
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1. Jakość zdrowotna środków spożywczych, przedmiotów do kontaktu z żywnością, 

kosmetyków oraz suplementów diety                  

Badania prób żywności 

 

W trakcie bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano do badań laboratoryjnych 117 prób 

żywności, materiałów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. Wykonanie  badań zlecono 

laboratoriom wchodzącym w skład Zintegrowanego Laboratorium, znajdującym się w:  

• Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach;  

• Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej. 

Badania te są akredytowane lub objęte systemem jakości.  

   

Porównanie ilości próbek żywności i przedmiotów użytku pobranych i kwestionowanych w latach 2014- 2016. 

 

W roku 2016 zakwestionowano 5 prób wytrzepek z koszyczków  z powodu obecności 

szkodników zbożowo - mącznych i ich pozostałości oraz 1 próbę mięsa za obecność 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych - termofilnych Campylobacter. 

Procent prób kwestionowanych wynosił 5,12 %, czyli zwiększył się w stosunku do 

roku 2015, gdzie zakwestionowano 2 próby, co stanowi 3,4 %.    

Próby pobierano i przekazywano do badań w kierunku obecności: 

✓ zanieczyszczeń mikrobiologicznych– 73 prób,  

✓ mikotoksyn- 4 próby,  

✓ substancji dodatkowych - 16 prób,  

✓ wybranych parametrów w suplementach diety- 3 próby,  

✓ formaldehydu w kosmetykach - 3 próby,  
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✓ zawartość jodku potasu w soli kuchennej - 3 próby,  

✓ zanieczyszczeń biologicznych w próbkach sanitarnych z piekarni - 9 prób     

✓ organoleptycznie -  5 prób.  

Dodatkowo przebadano 1 próbę posiłku szkolnego w kierunku kaloryczności. 

 

W 2016 roku w zakresie oceny znakowania oceniono 34 próby środków 

spożywczych. Aktualnym przepisom dotyczącym oznakowania nie odpowiadało 13 próbek  

(tj. 28 %). Stwierdzone nieprawidłowości to: 

• źle wyrażona data przydatności do spożycia; 

• brak kraju pochodzenia produktu; 

• nieprawidłowe oznakowanie dotyczące wartości odżywczej; 

• brak informacji o obszarze hodowli ryb; 

• brak informacji o ilości nominalnej produktu;   

• wprowadzenie konsumenta w błąd, co do rodzaju środka spożywczego. 

 

Nadzór nad przedmiotami użytku i kosmetykami 

 

W 2016 roku przeprowadzono kontrole sanitarne w 5 miejscach obrotu kosmetykami 

oraz 1 kontrole w zakładzie produkcji i konfekcjonowania kosmetyków. Stan sanitarno-

higieniczny tych obiektów nie budził zastrzeżeń.  

 

Rodzaj obiektu 

 

Liczba obiektów prowadzących 

działalność 
 

Rok 2015 Rok 2016 

Wytwórnie ogółem 1 1 

 w tym: 

- materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością  

0 0 

- produkcji, konfekcjonowania kosmetyków 1 1 

 Miejsca obrotu ogółem 7 7 

 w tym: 

- materiałami i wyrobami przeznaczonymi do 

kontaktu z żywnością  

2 2 

 - kosmetykami 5 5 



 

 

55 

Wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotami użytku i kosmetykami w latach 2015 - 2016. 

Suplementy diety 

 

W rejestrze obiektów prowadzonym przez  PPIS w Katowicach  figurują 2 hurtownie 

suplementów diety oraz 10 punktów sprzedaży w aptekach, sklepach zielarskich.                   

W roku 2016 przeprowadzono w nich 16 kontroli sanitarnych  i były one bezusterkowe.  

 Pobrano do badań laboratoryjnych 3 próby suplementu diety, którą przebadano  

w celu oznaczenia zawartości witamin i soli mineralnych  oraz  oceniono znakowanie.  

Próby nie były kwestionowane. 

   

2. Powiadomienia typu RASFF  

 

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) to 

system przekazywania informacji między urzędami ds. kontroli żywności. 

W przypadku zidentyfikowania jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia konsumentów 

umożliwia on sprawne i szybkie przekazywanie informacji, które są oceniane i jeżeli istnieje 

zagrożenie zdrowia konsumentów podejmowane są działania określone procedurami.  

W 2016 otrzymano łącznie 58 powiadomień alarmowych i informacyjnych 

w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych 

RASFF. 

Przyczynami dla których dany produkt został zgłoszony do systemu RASFF było m.in.: 

• przekroczenie poziomu glutenu w kaszy gryczanej 

• przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w produktach tj. przyprawy, naturalna 

woda mineralna, mięso wieprzowe, ser, jaja 

• zawartość nieautoryzowanych substancji w suplementach diety  

• migracja pierwszorzędowych amin z produktów z poliamidu oraz ołowiu i kadmu 

z naczyń szklanych  

• przekroczone poziomu substancji dodatkowych w owocach suszonych, przetworach 

rybnych, nowej żywności, napoju i herbacie 

• obecność niezdeklarowanych w składzie substancji w wyrobach cukierniczych  

• obecność zanieczyszczeń biologicznych i fizycznych w  produktach dla małych dzieci 

i wyrobach cukierniczych 
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• przekroczenie poziomu mikotoksyn w kaszce dla dzieci, owocach suszonych, 

pieczywie chrupkim 

• obecność antybiotyków w mięsie i podrobach wieprzowych. 

 

W obiektach monitorowano proces wycofywania tych produktów z obrotu handlowego.  

W większości przypadków producenci lub dystrybutorzy sami podejmowali takie działania. 

 

 

W 2016 r.  PPIS w Katowicach zgłosił do Systemu RASFF  1  produkt i była to 

łopatka wieprzowa - z powodu zanieczyszczeń mikrobiologicznych.  

 

 

3. Zakłady produkcyjne 

 

W ewidencji PPIS w Katowicach w minionym roku figurowało 28 obiektów    

produkcyjnych działających na terenie miasta tj.:  

• 1 wytwórnia lodów,  

• 17 piekarni,  

• 2 ciastkarnie,  

• 3 zakłady garmażeryjne,            

• 5  innych wytwórni żywności. 

 

 

Kategorie produktów 
Powiadomienia 

alarmowe 

Powiadomienia 

informacyjne 

Mięso i przetwory mięsne 2 1 

Przetwory zbożowo - mączne 2 0 

Wyroby cukiernicze i ciastkarskie 4 3 

Herbaty i kawa 1 0 

Wyroby przeznaczone do kontaktu 

z żywnością 
3 2 

Zioła i przyprawy 3 0 

Suplementy diety 3 18 

Inne (owoce suszone, nowa żywność, naturalna woda 

mineralna, przetwory rybne, ser, napój niegazowany, 

produkty dla niemowląt i małych dzieci, jaja, sok 

pomarańczowy  

8 8 

Razem 26 32 
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  Przeprowadzono w nich 44 kontrole sanitarne, w wyniku których PPIS  

w Katowicach wydał 3 decyzje zarządzając przywrócenie właściwego stanu sanitarnego  

w obiektach.   

Ponadto w obiektach tych pobrano 21 prób żywności, z czego zakwestionowano                    

5 prób zmiotek oraz wytrzepek z koszyczków pobranych w piekarniach z powodu obecności 

szkodników zbożowo-mącznych oraz ich pozostałości. 

 

4. Obiekty obrotu żywnością 

 

PPIS w Katowicach w 2016r.  nadzorował  378 obiektów  obrotu żywnością tj.: 

• 249 sklepów spożywczych, w tym 4 super- i hipermarkety,  

• 43 kioski,  

• 36 magazynów hurtowych,  

• 11 środków transportu,  

• 14  obiektów ruchomych i tymczasowych, 

• 25 innych obiektów obrotu żywnością.  

 

Przeprowadzono w nich 435 kontroli  sanitarnych, nałożono 30 mandatów karnych  

na łączną kwotę 4 000,00zł i wydano 7 decyzji  celem wyegzekwowania poprawy stanu 

sanitarnego. 

Statystycznie w 2016r. co – 15 kontrola zakończona została ukaraniem osób 

odpowiedzialnych grzywną w drodze mandatu karnego, w 2015r. co – 11 kontrola, natomiast   

w 2014r. co - 23 kontrola  wymagała nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.  

Nadal najczęściej stwierdzane uchybienia to:   

• niewłaściwe eksponowanie i przechowywanie środków spożywczych nietrwałych 

mikrobiologicznie, 

• oferowanie do sprzedaży środków spożywczych bez prawidłowych oznaczeń, 

• sprzedaż środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, 

• niezachowane higieniczne warunki przy sprzedaży środków spożywczych 

sprzedawanych luzem,  

• niesystematyczne prowadzenie dokumentacji GHP, 

• zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń lub sprzętu. 
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W obiektach tych pobrano do badań laboratoryjnych 95 prób żywności, 

Zakwestionowano próbkę mięsa z łopatki za zanieczyszczenia mikrobiologiczne - obecność 

termofilnych Campylobacter. 

 

Super- i hipermarkety oraz sklepy należące do sieci: „Żabka”, „Biedronka”, „Lidl”. 

 

Na terenie Mysłowic  funkcjonują 4 supermarkety, w których zgromadzona jest duża 

ilość towarów przeznaczona dla masowego konsumenta. Przeprowadzono w nich  18 kontroli 

sanitarnych, tj. średnio 4 kontrole w obiekcie i nałożono 4 mandaty karne na kwotę 450,00zł. 

 Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły brudnych koszyków dla 

klientów,  sprzętów i wyposażenie, braku bieżącego porządku w pomieszczeniach sklepów 

oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do 

spożycia.  

W 9 sklepach należących do sieci „Żabka” przeprowadzono łącznie 12 kontroli   

i nałożono 1 mandat karny na kwotę 150,00 zł. 

W 8 sklepach sieci „Biedronka” przeprowadził 13 kontroli sanitarnych, wydano                   

1 decyzję  oraz nałożono 3 mandaty  karne  na kwotę  550,00zł.  Stwierdzone 

nieprawidłowości to  brudne koszyki i wózki dla klientów oraz nieprawidłowy stan sanitarno-

higieniczny pomieszczeń sprzętu i urządzeń chłodniczych.  

W 1 sklepie sieci „LIDL” przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, w trakcie których stan 

sanitarno-higieniczny sklepu nie budził zastrzeżeń. 

 

 

Supermarket „Piotr i Paweł” w Mysłowicach (źródło własne) 
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Targowiska i obiekty tymczasowe 

 

Na terenie Mysłowic działają 3 targowiska, gdzie prowadzona jest sprzedaż 

detaliczna i hurtowa środków spożywczych w 44 kioskach i hurtowniach. Na terenie 

targowisk zapewniony jest dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz wydzielonego WC 

dla zatrudnionych osób. Stan sanitarny obiektów zlokalizowanych na targowiskach oceniono  

w trakcie  37 kontroli,  podczas których najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami 

były:  

• przechowywanie środków spożywczych w niewłaściwych warunkach 

temperaturowych oraz niezabezpieczonych przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.  

Nałożono 1 mandat karny w wysokości 200,00zł. 

 

5. Zakłady żywienia zbiorowego 

 

 Na terenie miasta w 2016r.  działało 218 zakładów żywienia zbiorowego, mianowicie: 

• 48 barów i restauracji,  

• 102 pubów i punktów małej gastronomii,  

• 14 stołówek szkolnych,  

• 30 stołówek przedszkolnych,  

• 4 zakłady cateringowe  

•  12 innych obiektów m. in. areszt, bufety, żłobki i stołówki pracownicze. 

 W 2016 roku w tej grupie obiektów przeprowadzono 258 kontroli, najwięcej w barach  

i restauracjach oraz punktach małej gastronomii, w wyniku których Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał 2 decyzje represyjne i nałożonych zostało   

18 mandatów karnych. Statystycznie w 2016r. co 14 kontrola wymagała nałożenia grzywny  

 w drodze mandatu karnego, w 2015r. - co 12 kontrola, natomiast w roku 2014 – co 35  

kontrola wymagała nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.  Wnioskować można  

o poprawie stanu sanitarnego w tej grupie obiektów. Jednak nadal stwierdzano uchybienia:    

• brak bieżącej czystości i porządku,  

• zniszczony sprzęt lub wyposażenie, 

• nieprzestrzeganie zasad GHP/GMP podczas produkcji posiłków, 

• nieprawidłowo zabezpieczone naczynia jednorazowego użycia, 

• nieprawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi. 
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Lodziarnia „Grycan-lody od pokoleń” w Mysłowicach (Źródło własne) 

 

 

Żywienie w placówkach oświatowo-wychowawczych 

 

W ewidencji PPIS w Katowicach figurowało 30 przedszkoli działających na terenie 

Mysłowic. W 19 obiektach posiłki przygotowuje się na miejscu, a pozostałe 11 przedszkoli 

prowadzi żywienie dzieci w oparciu o dostawy posiłków z zakładów cateringowych. 

 Ogółem w obiektach tej grupy przeprowadzono 31 kontroli sanitarnych  

i stwierdzono, że stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i sprzętu nie budził zastrzeżeń.      

W roku 2016 na podstawie analizy jadłospisów i obliczeń teoretycznych w oparciu  

o program komputerowy przeprowadzono ocenę teoretyczną jakości żywienia  

w  6 przedszkolach.  

Z analizy dekadowego zestawienia składników odżywczych wynika, że  

w 1 przedszkolu była obniżona wartość energetyczna podawanych posiłków,  

w 5 przedszkolach była obniżona zawartość wapnia w posiłkach, natomiast w 4 

przedszkolach udział procentowy pochodzący z tłuszczu był za wysoki. 

W nadzorowanych 11 kuchniach szkolnych posiłki przygotowywane były na 

miejscu, natomiast w 3 placówkach żywienie dzieci prowadzono w oparciu o dostawy 

posiłków z zakładów cateringowych.  

W roku 2016 przeprowadzono w nich 16 kontroli  i nie stwierdzono   uchybień.   
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Decyzją  PPIS w Katowicach w roku 2016 zatwierdzono do prowadzenia działalności   

 kuchnię w Zespole Szkół nr 1 ul. Mikołaja Reja 28. 

W roku 2016 na podstawie analizy jadłospisów i obliczeń teoretycznych w oparciu o 

program komputerowy przeprowadzono ocenę teoretyczną jakości żywienia w 5 szkołach 

podstawowych i gimnazjach. 

Z analizy dekadowego zestawienia składników odżywczych wynika, że w 2 szkołach 

była obniżona wartość energetyczna podawanych posiłków, w 1 obiekcie była obniżona 

zawartość wapnia w posiłkach, natomiast w 2 szkołach udział procentowy pochodzący  

z tłuszczu był za wysoki. 

W działających 3 żłobkach przeprowadzono 3 kontrole sanitarne i były one 

bezusterkowe. W minionym roku PPIS w Katowicach zatwierdził do prowadzenia 

działalności  punkt wydawania posiłków w  klubie malucha „Cudowne lata” ul. Szopena 21g.  

 

Żywienie w podmiotach leczniczych 

 

W 3 nadzorowanych obiektach  - 2 szpitale i stacja dializ,  przeprowadzono   

1 kontrolę sanitarną. Bieżący stan sanitarny w obiektach nie budził zastrzeżeń.  

  

 

6. Środki transportu żywności 

W  2016r. skontrolowano 7 firm posiadających środki transportu służce do 

przewozu środków spożywczych i suplementów diety,  ich stan sanitarny oceniono 

pozytywnie.  

Stan sanitarno - higieniczny samochodów spełniał wymagania sanitarne ujęte  

w rozdziale IV załącznika II rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 

139 z 30.04.2004r. str.1).   
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 IV. Jakość wody  

 

1. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 

W roku 2016 w ramach prowadzenia monitoringu jakości wody w oparciu 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015 poz. 1898) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach: 

• zatwierdzał harmonogramy pobierania próbek wody do badań wykonywanych w roku 

2016 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.  

i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach prowadzenia kontroli 

wewnętrznej; 

• analizował i oceniał przekazane przez w/w przedsiębiorstwa wodociągowo- 

kanalizacyjne wyniki badań jakości wody wykonywane zgodnie z ustalonymi na rok 

2016 harmonogramami;  

• przekazywał uzyskane dane dot. monitoringu jakości wody do Śląskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (baza danych „Excel Woda”); 

• wykonywał badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie 

miasta Mysłowice zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

 

 

 

Zdjęcie: Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia. 
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Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony był                       

na terenie miasta Mysłowice w 23 stałych punktach monitoringowych wyznaczonych przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  (na sieci dystrybucyjnej) oraz               

w 4 stałych punktach monitoringowych wyznaczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. (na „studniach” wodomierzowych).  

W ramach badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonanych 

przez  PPIS w Katowicach w roku 2016 na terenie  na terenie miasta  pobrano ogółem:                

• 44 próbki do badań  fizykochemicznych,  

• 44 próbki do badań bakteriologicznych.  

 

Liczba raportowanych próbek wody pobranych na terenie miasta Mysłowice przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wodociągowe w ramach 

prowadzenia kontroli wewnętrznej wynosiła: 

• 37 próbek do badań fizykochemicznych,  

• 37 próbek do badań bakteriologicznych.  

 

   Dodatkowo Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wykonywało badania 

jakości wody na „studniach” wodomierzowych (4 punkty kontrolne) z częstotliwością 1 raz                         

w miesiącu. W 2016 roku wykonano 4 rekontrole w zakresie badanych parametrów (bakterie 

grupy coli, E. coli, żelazo, mętność), które nie potwierdziły występowania niezgodności                         

z wymaganiami.  

    PPIS w Katowicach wydał łącznie 80 orzeczeń o przydatności wody do spożycia 

przez ludzi, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Mysłowice. Nie wydano żadnego 

orzeczenia o warunkowej przydatności lub braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.    

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w 2016 roku 

stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego 

woda na terenie miasta Mysłowice spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1- 4                  

do rozporządzenia Ministra 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 1898) i była przydatna                  

do spożycia przez ludzi.  

 Na terenie miasta  objęta była nadzorem Stacja Uzdatniania Wody Dołowej (SUW) 

należąca do Katowickiego Holdingu Węglowego Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice- 

Wesoła” przy ul. Kopalnianej 5 w Mysłowicach. W/w stacja uzdatniania produkowała wodę, 

wykorzystywaną wyłącznie na terenie kopalni.  
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W 2016 roku w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez  PPIS  

w Katowicach pobrano 2 próbki wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego  

i 1 próbkę wody do badań w zakresie monitoringu przeglądowego.  

Ponadto Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” prowadziła wewnętrzną 

kontrolę jakości wody zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez  PPIS w Katowicach.                        

W ramach kontroli wewnętrznej w roku 2016 wykonano 4 badania w zakresie monitoringu 

kontrolnego, 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego oraz badania w zakresie 

substancji promieniotwórczych.  

Po rozpatrzeniu wszystkich wyników badań wykonanych w 2016 roku stwierdzono,  

że produkowana woda ze względu na stale utrzymującą się podwyższoną zawartość 

siarczanów spełniała warunkowo wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi w przepisach prawnych. W związku z tym PPIS w Katowicach na wniosek strony 

prolongował termin wykonania zarządzeń decyzji nakazującej doprowadzenie jakości wody 

produkowanej przez SUW do odpowiednich wymagań w zakresie zawartości siarczanów do 

dnia 15.09.2017r.  

W chwili obecnej Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” zawarła umowę 

z firmą zewnętrzną na wykonanie przyłącza pomiędzy magistralą wodną Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., a instalacja wodą na terenie kopalni. Wykonanie 

przyłącza do magistrali Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w całości 

zabezpieczy zapotrzebowanie kopalni na wodę pitną. Po wykonaniu przyłącza woda z w/w 

Stacji Uzdatniania nie będzie wykorzystywana jako woda pitna, będzie stosowana wyłącznie 

do celów technologicznych.  

Ponadto w związku z przygotowaniami do obchodów Dni Diecezjalnych oraz 

Światowych Dni Młodzieży wykonano dodatkowe badania jakości wody przeznaczonej                   

do spożycia w obiektach wyznaczonych jako miejsca tymczasowego zakwaterowania 

pielgrzymów tj. w budynkach: 

• szkół podstawowych - 5 obiektów (ul. Kosztowska 46, ul. PCK 209b,                                     

ul. Armii Krajowej 30, ul. Piastowska 7, ul. Wielka Skotnica 2),  

• zespołów szkolno - przedszkolnych – 2 obiekty (ul. Wybickiego 79,                                        

ul. Gen. Ziętka 116),  

•  gimnazjum - 5 obiektów (ul. Wielka Skotnica 84a, ul. Hlonda 14,                                        

ul. Górnicza 4, ul. Dzierżonia 26, ul. Chromika 3),   



 

 

65 

• szkół ponadgimnazjalnych - 3 obiekty (ul. Mikołowska 3, ul. Mickiewicza 6 - 8,                   

ul. Mikołowska 44),  

• zespołu szkół specjalnych - 1 obiekt (ul. Wały 4), 

•  Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Janowskiej 2 i Hali Widowiskowo- 

Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach  ul. Bończyka 32z.  

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia w tych obiektach spełniała wymagania określone 

w przepisach prawnych.  

 

2. Badania jakości wody ciepłej w  zakresie obecności bakterii Legionella sp. 

 

W 2016 roku  PPIS w Katowicach kontynuował badania wody ciepłej w kierunku 

występowania bakterii z rodzaju Legionella.  

 

 

Zdjęcie: Badania wody ciepłej w kierunku bakterii Legionella sp. – natrysk w szpitalu. 

 

 

   Wykonano badania wody ciepłej w kierunku bakterii Legionella sp. w budynkach:  

•  SPZOZ Szpital Nr 2  przy ul. Bytomskiej 1;   

•  Mysłowickiego Centrum Zdrowia  Sp. z o.o. przy ul. Mikołowskiej 1. 

  

W obiektach tych pobrano łącznie 7 próbek wody ciepłej  do badań laboratoryjnych. 

Kwestionowano 3 próbki wody ciepłej ze względu na obecność bakterii Legionella sp.  

w liczbie przekraczającej wartość dopuszczalną określoną  w przepisach prawnych.  
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W związku przekroczeniami parametrów wydano 1 decyzję administracyjną 

nakazującą podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości wody ciepłej.  

Dotyczyła ona  Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ul. Mikołowskiej 1. 

Zarządzenia decyzji zostały wykonane.  

           Ponadto kontynuowano nadzór nad wykonaniem zarządzeń decyzji wydanej  2014r.   

na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 przy                       

ul. Bytomskiej 41 – w związku z remontem Oddziału Interny, który zakończył się w sierpniu   

oraz trwającą   wymianą rur doprowadzających wodę ciepłą do budynku.  Termin wykonania 

zarządzeń decyzji  ustalono na 31.03.2017r.  

W porównaniu w 2015 roku pobrano łącznie 18 próbek wody ciepłej. Kwestionowano                     

5 próbek  ze względu na obecność bakterii Legionella sp. w liczbie przekraczającej wartość 

dopuszczalną określoną w przepisach prawnych, wydano 1 decyzję administracyjną. 

 

 

Pobrane i kwestionowane próbki wody ciepłej na terenie miasta Mysłowice w latach 2015 - 2016. 

 

Ponadto w związku z przygotowaniami do obchodów Dni Diecezjalnych oraz 

Światowych Dni Młodzieży podjęto działania profilaktyczne w celu minimalizacji zagrożenia 

wynikającego z możliwości namnażania się bakterii Legionella sp. w instalacji wody ciepłej.     

Do  obiektów świadczących usługi noclegowe na terenie miasta  przesłano dokument 

techniczny pt. „Choroba legionistów, minimalizacja ryzyka - lista kontrolna dla hoteli  

i innych miejsc zakwaterowania” celem wdrożenia w tych obiektach programu kontroli 

namnażania się bakterii Legionella sp. w wodzie ciepłej.  
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Dokument ten przesłano również do obiektów wyznaczonych jako miejsca 

tymczasowego zakwaterowania pielgrzymów. W obiektach tych przeprowadzono również 

akcję informacyjno- oświatową dot. działań jakie należy podjąć w celu minimalizacji 

zagrożenia wynikającego z możliwości namnażania się bakterii Legionella sp. w wodzie 

ciepłej.  

 

3. Pływalnie 

 

W roku 2016 na terenie miasta Mysłowice nadzorem  PPIS w Katowicach objęte były                

3 pływalnie kryte tj.  

•  w Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym przy KWK „Mysłowice - Wesoła”                              

ul. Świerczyny 1, 

•  przy KWK „Mysłowice - Wesoła” ul. Kopalniana 5,  

•  w AquaFitClub  ul. Fików 5. 

 

 Pływalnia rehabilitacyjna w PZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym przy                   

ul. Laryskiej 7   była nieczynna. 

     W wyniku prowadzonego nadzoru w 2016r. PPIS w Katowicach wydał 1 decyzję 

administracyjną. Dotyczyło to  Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Kryta Pływalnia „K.W.K. 

Mysłowice-Wesoła” przy ul. Świerczyny 3, gdzie stwierdzono skorodowaną armaturę przy 

dwóch stanowiskach prysznicowych, odpadającą farbę z obudowy wentylacji przy 

stanowiskach prysznicowych oraz na balustradzie w korytarzu prowadzącym do sauny suchej, 

skorodowaną futrynę w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy pomieszczeniach sauny 

suchej, brudne ściany z szarym nalotem wokół okien, spróchniałą, z ubytkami boazerię 

drewnianą, zniszczoną wykładzinę na schodach, zniszczoną stolarkę okienną w korytarzu 

prowadzącym do siłowni, zniszczoną tapicerkę na urządzeniach siłowych . 

            W ośrodku stwierdzono również brudne, niedokładnie sprzątane podłogi.                   

W związku z tym wydano   zalecenia i nałożono  grzywnę w drodze mandatu karnego.   

 

    W grudniu 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia                          

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U.                                      

z 2015r. poz. 2016). Zarządzający pływalniami mieli 6 miesięcy na dostosowanie się                        

do wymagań określony w  rozporządzeniu tj. do czerwca 2016 roku.  
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     W okresie „przejściowym” tj. od stycznia do czerwca 2016 roku  PPIS w Katowicach 

sprawował bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody w pływalniach zgodnie  

z obowiązującymi wcześniej wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Katowicach tj. próbki wody z niecek basenowych były pobierane przez przedstawicieli  

PPIS w Katowicach jeden raz w miesiącu.  

W tym w okresie pobrano łącznie 18 próbek wody do badań laboratoryjnych  

w zakresie parametrów bakteriologicznych, kwestionowano 2 próbki wody ze względu na 

stwierdzoną obecność bakterii Escherichia coli oraz  Pseudomonas aeruginosa.  

W przypadku kwestionowanych parametrów zalecano zarządzającemu obiektem 

podjęcie działań mających na celu poprawę jakości wody w niecce basenowej oraz 

przeprowadzenie ponownego badania wody w celu potwierdzenia ich skuteczności.   

W ramach prowadzenia nadzoru nad pływalniami zgodnie z wymaganiami określonymi 

w w/w  rozporządzeniu w 2016 roku  PPIS w Katowicach: 

• zatwierdzał przygotowane przez zarządzający pływalniami harmonogramy pobierania 

próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej;  

• analizował przekazane przez zarządzających pływalniami wyniki badań jakości wody 

(od lipca 2016 roku) wykonywane zgodnie z ustalonymi harmonogramami oraz  

w przypadku wyników badań, które nie spełniały wymagań, przekazywane przez 

zarządzających pływalniami informacje o podejmowanych działaniach naprawczych;  

• przekazywał uzyskane dane dot. jakości wody na pływalniach do Śląskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (baza danych „Excel Woda”); 

• wykonywał badania jakości wody na pływalniach – od lipca 2016 roku wyłącznie 

dodatkowe badania jakości wody w zawiązku ze zgłaszanymi interwencjami.     

  

  W okresie od lipca do grudnia 2016 roku zarządzający pływalniami przedłożyli łącznie                       

58 sprawozdania z badań wody dot. próbek pobieranych z niecek basenowych, próbek 

pobieranych z cyrkulacji oraz próbek wody ciepłej pobieranych z natrysków na pływalniach.    

Działania naprawcze podejmowane przez zarządzających obiektami w przypadku wystąpienia 

parametrów niezgodnych z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu dotyczyły 

podwyższonej zawartości azotanów (Pływalnia w Ośrodku Sportowo- Rekreacyjnym przy 

KWK „Mysłowice- Wesoła” ul. Świerczyny 1) oraz podwyższonej zawartości ubocznego 

produktu dezynfekcji tj. chloroformu (Pływalnia przy KWK „Mysłowice - Wesoła”                         
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ul. Kopalniana 5). W celu poprawy parametrów zarządzający pływalnią wykonali częściową 

wymianę wody w nieckach basenowych oraz płukania filtrów.  

 

4. Miejsca wykorzystywane do kąpieli 

 

W sezonie letnim 2016 roku na terenie miasta Mysłowice zostały uruchomione                      

2 miejsca wykorzystywane do kąpieli.  

Miejsce wykorzystywane do kąpieli na terenie Ośrodka Sportów Letnich „Słupna” 

przy ul. Stadionowej 11 zostało uruchomione w dniu 25.06.2016r. Organizatorem był Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Norberta Bończyka 32z.   

     

 

Zdjęcie: Miejsce wykorzystywane do kąpieli „Słupna” w Mysłowicach. 

 

  Miejsce wykorzystywane do kąpieli na Stawie „Hubertus” przy ul. Szabelnia 20 w 

Mysłowicach zostało uruchomione w dniu 08.07.2016r. Organizatorem była firma Axer 

Krystyna i Witold Jurczyk Sp. J. ul. Wolności 330,  Zabrze.  

Organizatorzy wykonali po 2  badania jakości wody w  zbiornikach  tj. 1 badanie 

przed sezonem oraz 1  w trakcie sezonu, których wyniki przedłożył  PPIS w Katowicach.  

W zakresie badanych parametrów woda w w/w zbiornikach spełniała wymagania 

określone  w zał. nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1602) i była przydatna do kąpieli.  
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V. Stan sanitarny obiektów i miejsc użyteczności publicznej    

 

Obiekty użyteczności publicznej to różnorodna i liczna grupa podmiotów służąca 

zaspokajaniu potrzeb społecznych. 

 W 2016r. PPIS w Katowicach nadzorował  229 obiektów. Przeprowadzono w nich  

175 kontroli, w wyniku których wydano 5 decyzji administracyjnych zarządzając 

przywrócenie właściwego stanu sanitarnego - higienicznego, a winnych zaniedbań ukarano 

nakładając 4 grzywny w drodze mandatu karnego.      

Rodzaj obiektu 

Ilość 

obiektów w 

ewidencji 

Ilość obiektów 

skontrolowanych 

% 

skontrolowanych 

obiektów 

Ilość wydanych 

decyzji 

administracyjnych 

Ilość 

nałożonych 

mandatów 

Obiekty hotelarskie 5 5 100 2 1 

Zakłady fryzjerskie, 

kosmetyczne, 

tatuażu, odnowy 

biologicznej 

98 45 46 1 1 

Przystanki PKP 4 4 100 0 0 

Jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej 

1 1 100 0 0 

Ustępy publiczne 5 4 80 0 0 

Obiekty sportowe 12 11 92 0 0 

Obiekty kulturalno-

widowiskowe 
10 10 100 1 0 

Tereny rekreacyjne 8 8 100 0 0 

Cmentarze 12 12 100 0 0 

Inne obiekty 

użyteczności 

publicznej* 

74 26 35 
1 – dot. basenu 

krytego 

2– dot. 

basenu 

krytego i 

posesji 

Suma 229 126 55 5 4 

* do grupy inne obiekty użyteczności publicznej wliczono m.in. pływalnie kryte, apteki, zakłady pogrzebowe, domy 

przedpogrzebowe, areszt śledczy, targowiska, stacje paliw, administracje, wspólnoty, posesje, sklepy z odzieżą używaną. 
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Promując zdrowy tryb życia w roku 2016 w mieście zorganizowano  kilka atrakcji dla 

osób aktywnych. Między innymi na „Wesołej Fali” zorganizowano pobudzający dziecięcą 

wyobraźnię kompleks kolorowych zjeżdżalni, wieżyczek i drabinek, a dla dorosłych 

urządzenia napowietrznej siłowni.  

 

 

 

                                                          Zdjęcie: Mysłowice Wesoła Fala  

 

Na terenie Ośrodka Sportów Letnich „Słupna” w Mysłowicach pod koniec roku 2016 

otwarto lodowisko.  Dla korzystających zorganizowano przebieralnię i toalety. Na lodowisku 

można wypożyczyć łyżwy i kask, które dezynfekowane są przez spryskanie, a następnie 

umieszczane w komorze suszarni z promieniami UV.  

 Pod koniec roku 2016 otwarto pierwszą w mieście galerię handlową -  Quick Park 

Mysłowice. Na terenie galerii oprócz sklepów i lokali gastronomicznych znajduje się kino. 

 

 

                                                              Zdjęcie: Quick Park Mysłowice 
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Podczas Światowych Dni Młodzieży 2016  miasto przyjęło ok 4,5 tys. pielgrzymów.     

Zapewniono noclegi, ofertę kulturalną w ramach Festiwalu Młodych oraz możliwość 

realizowania programu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W trakcie trwania imprez 

nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Władze samorządowe profesjonalnie 

współorganizowały wydarzenia w ramach obchodzonych Dni w Diecezji  przyczyniając się 

do promocji miasta. 

 

Zdjęcie: Toalety ogólnodostępne dla klientów Quick Park Mysłowice 

 

 

1. Obiekty  użyteczności publicznej  

 

Obiekty świadczące usługi hotelarskie 

 

W zależności od wyposażenia i zakresu programu obsługowego do omawianej grupy 

zaliczono pokoje gościnne i hostele. 

Mając na względzie Światowe Dni Młodzieży 2016, podczas których na terenie 

miasta przewidywana była obecność pielgrzymów, zintensyfikowano kontrole tego sektora, 

przeprowadzając 12 kontroli obiektów hotelarskich oraz obiektów sportowych 

przeznaczonych na noclegi dla pielgrzymów. 

W trakcie czynności kontrolnych oceniano szczególnie stan higieniczno - sanitarny  

i techniczny pokoi mieszkalnych, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i gospodarczych, 

ciągów komunikacyjnych wraz z wyposażeniem, zaopatrzenie w wodę do spożycia, 
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zaopatrzenie i właściwe przechowywanie środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych, 

postępowanie z bielizną, gospodarkę odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków 

bytowo - gospodarczych oraz dbałość o czystość terenu wokół obiektu. 

W oparciu o powyższe kryteria stan kontrolowanych obiektów oceniono pozytywnie.  

Wyjątek stanowiły: 

• Gościniec mPark Noclegi przy ul. Krakowskiej 14, gdzie stwierdzono zły stan 

sanitarno - higieniczny ścian, stolarki okiennej, listw przypodłogowych, okleiny mebli 

oraz wykładziny podłogowej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami  

PPIS w Katowicach wydał decyzję administracyjną, 

• mPark Tanie Noclegi przy ul. Fabrycznej 7, gdzie stwierdzono niedokładnie 

sprzątane pomieszczenia obiektu, brudne ściany i sufity w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych.  W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 

nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego. Ponadto  PPIS w Katowicach wydał 

decyzję administracyjną zarządzając przywrócenie prawidłowego stanu sanitarno-

technicznego w obiekcie. 

 

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, fryzjersko-kosmetyczne, odnowy biologicznej  

i tatuażu 

 

W 2016 r. zarejestrowanych było 98 zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, 

fryzjersko - kosmetycznych i odnowy biologicznej, w których przeprowadzono 48 kontroli, 

nałożono 1 mandat karny oraz wydano 1 decyzję administracyjną. 

Z uwagi na fakt, że potencjalnie największym zagrożeniem zdrowotnym dla klientów 

jest wykonywanie inwazyjnych zabiegów kosmetycznych, podczas kontroli sanitarnych 

szczególną uwagę zwracano na postępowanie z narzędziami i przyborami.  

Stwierdzono, że w zakładach stosuje się odpowiednie środki dezynfekcyjne do 

narzędzi, a  tu gdzie wykonywane są zabiegi mogące powodować naruszenie ciągłości tkanki 

wdrożone były procedury zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866). 

Zwiększyła się liczba zakładów kosmetycznych, w których narzędzia poddawane są 

sterylizacji w autoklawach, bądź właściciele zawarli umowy z podmiotami leczniczymi na 

wykonywanie takiej usługi. 
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                                                                  Zdjęcie: Zakład kosmetyczny  

 

W wielu zakładach stosowane są narzędzia jednorazowego użytku. 

Stan sanitarny większości zakładów usługowych oceniono jako dobry.   Negatywnie 

oceniono 2 zakłady. Stwierdzone uchybienia to: zły stan sanitarno - porządkowy i techniczny 

pomieszczeń, brudne narzędzia fryzjerskie i wyposażenie, brak segregacji narzędzi czystych  

i brudnych. 

 

 

 

    

   

W marcu 2016 roku ruszyła II   edycja kampanii 

edukacyjnej „Mam świadomość jak być 

zdrowym” skierowana do właścicieli  

i pracowników gabinetów pielęgnacji urody w woj. 

śląskim. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Katowicach włączył się do działań kampanijnych 

organizując szkolenia, które odbyły się w kwietniu 

2016r.      

Celem kampanii było poszerzenie wiedzy na temat 

zakażeń krwiopochodnych, zwiększenie 

bezpieczeństwa klientów i pracowników, poprawa 

warunków higienicznych w   zakładach, 

uświadomienie znaczenia i konieczności stosowania procedur zapewniających ochronę przed 

zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.  
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            W roku 2016 cztery zakłady  z terenu miasta Mysłowice uzyskały pozytywną ocenę 

oraz certyfikat .: 

1. Salon Fryzjerski „Queen” ul. 11 Listopada 14,  

2.  „PLATINA” CENTRUM URODY ul. Powstańców 10A  

3. Salon Fryzjerski ul. Powstańców 10,   

4. Fitness Club PRESTIGE ul. Gen. Ziętka 20B,  

 

Obiekty transportu 

 

Przystanki PKP 

 

W roku 2016 skontrolowano 4 przystanki kolejowe tj.: 

• Stacja Kolejowa w Mysłowicach przy ul. Powstańców,  

• Mysłowice - Brzezinka, 

• Mysłowice - Brzęczkowice, 

• Mysłowice – Kosztowy.  

 

Są to miejsca na szlaku kolejowym przystosowane do obsługi pasażerów, których 

wyposażenie stanowią perony, czasami też wiata, ławki,  kosze na odpady komunalne. 

Stan techniczny Stacji Kolejowej przy ul. Powstańców był niezadawalający.  

W dniu kontroli stwierdzono bardzo brudne ściany i sufity z łuszczącą się farbą, zniszczone  

i skorodowane metalowe gabloty informacyjne w przejściu podziemnym, zniszczone  

z dużymi ubytkami w glazurze schody prowadzące na perony 1, 2 i 3, uszkodzone  

i wypadające (ruchome) kostki chodnikowe posadzki w części dojścia na peron 3, odpadające 

płaty farby na zadaszeniach wszystkich peronów oraz na ich konstrukcjach, zniszczone  

z dużymi ubytkami drewniane zabezpieczenia po byłych zejściach pod peronami.  

W związku ze złym stanem technicznym obiektu oraz podziemia - przejścia pod                     

ul. Oświęcimską wystosowano wystąpienie do PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych  

w Sosnowcu przy ul.3-go Maja 16 oraz pismo do Prezydenta Miasta Mysłowice wnosząc  

o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.  

W odpowiedzi gestorzy poinformowali, że prace remontowe tych obiektów zostaną 

przeprowadzone przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży 2016. Kolejna kontrola 

sanitarna wykazała, że ściany i sufity zostały pomalowane, usunięto zniszczone metalowe 
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gabloty informacyjne w przejściu podziemnym, naprawiono i uzupełniono ubytki w glazurze 

na schodach prowadzących na perony. Pojawiło się także oświetlenie oraz rozkłady jazdy 

pociągów. Teren dworca jest monitorowany. 

 

         

                                                          Zdjęcie: Stacja Kolejowa Mysłowice 

 

Kontrola Przystanku PKP w Mysłowicach-Brzęczkowicach wykazała zły stan 

techniczny wiat przystankowych, które były skorodowane, z fragmentami odpadającej farby. 

Na Przystanku PKP w Mysłowicach-Brzezince stwierdzono brak barierek przy 

schodach prowadzących na peron, a pozostała po nich odstająca metalowa konstrukcja była 

skorodowana.  

W związku z powyższym wystosowano pismo do PKP PLK S.A. Zakładu Linii 

Kolejowych w Sosnowcu przy ul. 3-go Maja 16 wnosząc o podjęcie stosownych działań 

mających na celu przywrócenie właściwego stanu sanitarnego w/w obiektów.  

W odpowiedzi właściciel przystanków poinformował, że brakujące barierki przy 

schodach na przystanku osobowym Mysłowice - Brzezinka zostaną uzupełnione jeszcze  

w roku 2016, a pozostałe usterki techniczne zostaną zgłoszone do planu robót na 2017 rok. 

 

Przystanki komunikacji miejskiej 

 

W ramach prowadzonego nadzoru na terenie miasta dokonano oględzin                                  

40 przystanków autobusowych i tramwajowych.  

Przystanki były odpowiednio oznakowane, posiadały ławeczki, kosze na odpadki oraz 

informacje o rozkładzie jazdy. Na 6 przystankach autobusowych i tramwajowych 

stwierdzono brudne kosze, zły stan techniczny wiat dla podróżnych oraz zaśmiecony teren. 



 

 

77 

O powyższym  PPIS w Katowicach poinformował Wydział Komunalny Urzędu 

Miasta Mysłowice wnosząc o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego 

przystanków.  

W odpowiedzi gestor poinformował, że w roku 2016 w ramach prowadzonych 

remontów prace zostaną przeprowadzone na 18 przystankach, w tym również usunięte 

zostaną nieprawidłowości  dotyczące  wiat: Brzezinka - Laryska oraz Wesoła - Pogodna, 

kierunek Mysłowice. 

 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

 

W nadzorze  PPIS w Katowicach znajduje się 1 dzienny dom pomocy społecznej 

Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym SKARBEK przy ul. Wielka Skotnica 39.    

Jest to jednostka  dla niepełnosprawnych, która oferuje  pomoc m. in. przez aktywną 

rehabilitację, wspieranie inicjatyw służących samorealizacji, czy udział w zajęciach 

kulturalno - oświatowych. 

Przeprowadzono w roku 2016 kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości w 

gospodarowaniu odpadami, utrzymaniu bieżącej czystości obiektu i jego otoczenia.  Obiekt 

jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

Ustępy publiczne 

 

W ewidencji  PPIS w Katowicach figurują 2 ustępy publiczne i 3 ogólnodostępne 

przeznaczone dla klientów różnego rodzaju obiektów, z czego skontrolowano 4. 

Stan sanitarny ustępów utrzymywał się na poziomie dobrym. Ajenci stosują środki 

dezynfekcyjne, utrzymują pomieszczenia w należytej czystości, zapewniają mydło w płynie, 

ręczniki jednorazowe.  

W roku 2016 nadal nieczynny był szalet publiczny przy ul. Krakowskiej. 

  

Obiekty sportowe 

 

  W roku 2016  PPIS w Katowicach  nadzorował 12 obiektów sportowych,  

skontrolowano 11  spośród nich.  
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Obiekty sportowe będące w nadzorze  PPIS w Katowicach to samodzielne, zwarte 

zespoły urządzeń terenowych lub budynki przeznaczone do celów sportowych np. stadiony, 

boiska, hale sportowe, sale gimnastyczne, kluby, lodowisko.  

 

 

                                                     Zdjęcie: Hala widowiskowo-sportowa - Mysłowice 

 

W trakcie czynności kontrolnych oceniano stan sanitarno - techniczny pomieszczeń 

bloku sportowego, prawidłowe przechowywanie sprzętu sportowego, stan sanitarno-

higieniczny zaplecza sanitarnego, jego wyposażenie i zaopatrzenie w środki czystości  

i higieniczne, dostęp do ciepłej, bieżącej wody, gospodarkę odpadami, czystość otoczenia. 

Biorąc powyższe pod uwagę skontrolowane obiekty oceniono jako dobre  

i dostateczne. Ocenę dostateczną uzyskała Hala Sportowa MOSiR  ul. Piastów Śląskich 20, 

gdzie PPIS w Katowicach 3 razy  zmieniał termin wykonania zarządzeń decyzji wydanej  

w 2015r. Część zarządzeń  decyzji wykonano w roku 2016, pozostałe ze względu na trudności 

finansowe gestora prolongowano ostatecznie do dnia końca 2017 roku. 

W roku  2016 zaobserwowano poprawę stanu sanitarno - technicznego w: 

•  Klubie Sportowym Górnik 09 przy ul. Gwarków 14 -  pomalowano ściany i sufity we 

wszystkich pomieszczeniach, 

• Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Bończyka 32 z - pomalowano ściany 

w całym obiekcie, 

• Hali Sportowej MOSiR przy ul. Pawła Jasińskiego 2 - pomalowano ściany w części 

pomieszczeń, 

• Hali Sportowej MOSiR przy ul. Powstańców 23 - pomalowano ściany w części 

pomieszczeń, 

• Klub Sportowej MOSiR ul. Promenada - pomalowano  ściany w części pomieszczeń. 
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W roku  2016 ujęto w ewidencji boiska sportowe przy ul. Bończyka, Krasowskiej i Reja. 

 

Obiekty kulturalno-widowiskowe 

 

Pod nadzorem PPIS w Katowicach znajduje się 10 obiektów kulturalno-

widowiskowych i w minionym roku skontrolowano wszystkie.  

Obiekty kulturalno - widowiskowe są zróżnicowane pod względem funkcjonalnym, 

budowlanym i architektonicznym. Grupa ta obejmuje muzea i ośrodki kultury.  

Obiekty te charakteryzują się dobrym stanem technicznym. W roku 2016 w tej grupie 

obiektów PPIS w Katowicach wydał 1 decyzję administracyjną.  

Dotyczyło to Mysłowickiego Ośrodka Kultury Filia Brzezinka przy ul. Laryskiej 5, 

gdzie stwierdzono odpadającą farbę na ścianie w holu kinowym z małą sceną, brudne ściany  

i sufit z fragmentami odpadającej farby i zawilgoceniem we wnęce ściennej w holu kinowym 

z małą sceną, zniszczone panele podłogowe w korytarzu prowadzącym do sali zajęć oraz do 

pomieszczenia, w którym udzielane są bezpłatne porady prawne dla mieszkańców, brudne, 

zakurzone ściany w pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym dla kobiet i mężczyzn oraz dla 

osób niepełnosprawnych. 

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego zaobserwowano poprawę stanu sanitarno-

technicznego w:  

• Mysłowickim Ośrodku Kultury Filia Janów przy ul. Janowskiej 2, gdzie odnowiono 

przez malowanie sale zajęciowe, klatkę schodową, wymieniono armaturę  

w łazienkach na I piętrze, wymieniono oświetlenie na korytarzu,  

• Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7, gdzie wykonano 

zarządzenia decyzji wydanej przez PPIS w Katowicach w roku 2015, przez 

odmalowanie ścian w ciągach komunikacyjnych, garderobie przy sali baletowej oraz 

w toalecie damskiej. 

Za pozytywny należy uznać fakt, że w obiektach kulturalno - widowiskowych coraz 

częściej prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.  

 

Tereny rekreacyjne  

 

Tereny rekreacyjne tworzą kompleksy lub zespoły zieleni i mają publiczne 

przeznaczenie, pełniąc funkcje estetyczne, rekreacyjne i zdrowotne.  
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Na ternie miasta Mysłowice w tej grupie znajdują się: parki, zieleńce, skwery, place 

zabaw, piaskownice, ścieżki i trasy rowerowe oraz miejsca zwyczajowo wykorzystywane do 

kąpieli. 

W wyniku prowadzonego nadzoru stwierdzono, że tereny te są zadbane, zieleń 

pielęgnowana, dokonywano przeglądu technicznego urządzeń, wymieniano piasek  

w piaskownicach, instalowano ławki, kosze na śmieci. Przy piaskownicach ustawione były 

tabliczki informujące o zakazie wprowadzania psów oraz regulaminy korzystania z placów 

zabaw, w których także ujęty jest zakaz wprowadzania psów i palenia wyrobów tytoniowych. 

Kontrola Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Hubertus” przy ul. Szabelnia, 

wykazała, że przed sezonem letnim wyremontowano zaplecze higieniczno - sanitarne, 

zorganizowano nowe szatnie, wymieniono pokrycie kapeluszy rekreacyjnych ze strzechy na 

plaży.  

 W trakcie kontroli stwierdzono także brak porządku w składowaniu  

i przechowywaniu sprzętu sportowego oraz zniszczoną wykładzinę w pomieszczeniu 

magazynowym. W związku z powyższym wydano doraźne zalecenia. Kontrola sprawdzająca 

wykazała usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

W roku 2016 w Ośrodku Wypoczynkowo - Rekreacyjnym „Słupna” przy                             

ul. Stadionowej 11 przeprowadzono prace remontowe w szatniach, pomalowano nieckę 

basenową, wymieniono zniszczone ławeczki na widowni i przy placu zabaw, odnowiono 

podest przy molo. Na „Wesołej Fali” powstał nowy plac zabaw.   

Pod koniec roku  na terenie Ośrodka Sportów Letnich „Słupna” otwarto lodowisko. 

 

 

                                        Zdjęcie: Ośrodek Sportów Letnich „Słupna” – lodowisko. 
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Areszt Śledczy 

 

Na terenie  Mysłowic znajduje się Areszt Śledczy przy ul. K. Szymanowskiego 6  

i w 2016 roku obiekt został skontrolowany. 

Kontrole wykazały, że mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków 

odbywania kary pozbawienia wolności cele osadzonych oraz pomieszczenia, z których 

korzystają osadzeni są na bieżąco remontowane oraz modernizowane.  

W roku 2016 zorganizowano nową łaźnię, magazyny bielizny czystej i brudnej. 

Obecnie w obiekcie trwa remont mający na celu m.in. doprowadzenie ciepłej wody, 

wentylacji grawitacyjnej do cel oraz zastąpienie osłon pilśniowych przy kącikach sanitarnych 

ściankami działowymi wyłożonymi glazurą. Kontrola obiektu wykazał, że część cel została 

już wyremontowana. 

 

Cmentarze 

 

 Na  terenie miasta Mysłowice funkcjonuje 12 cmentarzy. 

 Skontrolowano wszystkie i nie stwierdzono niewłaściwego stanu porządkowego. 

Odpady komunalne gromadzone były w kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci, stan 

ogrodzenia i punktów poboru wody nie budził zastrzeżeń.   

 Coraz częściej na cmentarzach ma miejsce selektywna zbiórka odpadów. Obiekty 

zaopatrzone są w tabliczki z regulaminami, informującymi min. o zakazie wprowadzania 

psów oraz zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Na cmentarzach odwiedzający mają 

możliwość skorzystania z toalety w części administracyjnej lub z toalet typu TOI – TOI. 

 

 W roku 2016 wydano 3 decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji,                   

z czego 2 wykonano pod nadzorem PPIS w Katowicach. 

 Kontrole polegające na nadzorze nad prawidłowym wykonaniem ekshumacji 

szczątków ludzkich wykazały, iż ekshumacje przeprowadzane były zgodnie z wydawanymi 

decyzjami i zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(Dz. U. 2015r. poz. 2126), przy zachowaniu warunków sanitarnych, zgodnych z wymogami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze 

zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok  

i szczątków (Dz. U. Nr 75 poz.405). 
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 Osoby przeprowadzające ekshumację stosowały środki ochrony osobistej. W trakcie 

ekshumacji ziemię wydobywaną z grobu umieszczano na powierzchni zabezpieczonej 

nieprzepuszczalną, wytrzymałą matą, która po zakończonych czynnościach oddawana jest do 

utylizacji. Po wydobyciu szczątków grób dezynfekowano i zasypano ziemią wydobytą  

z grobu. Transport szczątków odbywał się środkami transportu przeznaczonymi do przewozu 

zwłok.  

 Ponadto na wniosek Urzędu Miasta Mysłowice wydano 10 postanowień w sprawie 

sprowadzenia do kraju zwłok z zagranicy. 

 

Imprezy masowe 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w 2016 r. zaopiniował                  

9 wniosków organizatorów dot. organizacji imprez masowych. Opinii negatywnych nie 

wydano. W zakresie higieny komunalnej i środowiska opiniowano przede wszystkim 

zabezpieczenie imprez masowych w zaplecze sanitarno-higieniczne - toalety, rozmieszczenie 

pojemników na odpady.   

 Ponadto przedstawiciele PPIS w Katowicach brali udział w zabezpieczeniu sanitarnym 

imprez, uroczystości i wydarzeń związanych z Światowymi Dniami Młodzieży 2016 poprzez 

nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi oraz czuwanie nad stanem sanitarnym 

przenośnych toalet.  

 Stwierdzono, że każde z miejsc, w którym zorganizowano wydarzenia w ramach 

obchodzonych Dni Młodzieży tj. Rynek oraz Park Słupna, było zaopatrzone w dostateczną 

ilość przenośnych toalet oraz punktów mycia rąk z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zaopatrzenie w środki higieniczne tj. papier toaletowy, mydło w płynie oraz ręczniki 

jednorazowego użycia było wystarczające. W przenośnych punktach mycia rąk zapas wody 

były na bieżąco uzupełniany. W trakcie wydarzeń nie stwierdzono również nieprawidłowości 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi   

  

    PPIS w Katowicach w 2016 roku kontynuował nadzór nad gospodarką odpadami 

komunalnymi na terenie miasta. W trakcie kontroli zwracano uwagę czy jest zachowana 

ciągłość odbioru odpadów komunalnych, czy są zapewnione pojemniki do gromadzenia 

odpadów.  
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  Odpady komunalne z terenu miasta odbierane były w sposób zorganizowany przez 

jednego usługodawcę tj. Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o. o. ul. Stadionowa 

11,   Mysłowice, na podstawie zawartych umów i zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

   W mieście wciąż jest sporo dzikich wysypisk, choć odpady wielkogabarytowe oraz 

inne kłopotliwe odpady (chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny),  nadal obierane są przez 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Miarki 38  

i ul. Piaskowej. 

Do PSZOK przyjmowane są odpady typu: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

termometry rtęciowe, a za dodatkową odpłatą niesegregowane zmieszane odpady komunalne. 

   W miesiącu maju 2016 roku dokonano dwóch wizji objazdowych terenu miasta 

Mysłowice, w której wzięli przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Mysłowice. Wizje zarówno centrum jak i na obszarze miasta wykazały zaśmiecone obszary. 

Na tych terenach zalegały odpady tj. gruz i odpady poremontowe, odpady wielkogabarytowe, 

opony, worki ze śmieciami, opakowania po artykułach spożywczych i inne.  

    O wynikach wizji objazdowej miasta został poinformowany pismem  Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice w celu podjęcia działań zmierzających do 

przywrócenia właściwego stanu  sanitarno - porządkowego miasta. W odpowiedzi Urząd 

Miasta poinformował, że dzikie wysypiska znajdujące się na działkach gminnych zostały 

uprzątnięte. 

    W minionym roku do PPIS w Katowicach wpłynęły nieliczne uwagi mieszkańców 

Mysłowic odnośnie gospodarki odpadami i dotyczyły one niewłaściwej lokalizacji 

pojemników na odpady komunalne i zalegania niewywiezionych odpadów. Sprawy po 

wstępnym rozeznaniu zostały przekazane do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Mysłowice.   
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3.Akcje  deratyzacyjne 

 

 

W okresie od 10. 04 do  15.05.2015r. oraz  od 15.09. do 

15.10.2015r.  na terenie miasta Mysłowice zostały 

przeprowadzone coroczne  obowiązkowe akcje deratyzacyjne. 

Celem akcji jest ograniczenie populacji myszy i szczurów,  

a także zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych 

przenoszonych na ludzi przez gryzonie. 

W ramach akcji skontrolowano posesje, zakłady pracy, zakłady obrotu żywnością,  

żywienia zbiorowego otwartego oraz  zamkniętego, zakłady produkcyjne, placówki nauczania 

i wychowania, podmioty lecznicze.  W okresie wiosennym  kontrole przeprowadzono  

w  119 obiektach, natomiast w trakcie akcji jesiennej skontrolowano 72 obiekty  

i nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

   

VI. Stan sanitarny szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w 2016 r.  sprawował 

nadzór nad warunkami higienicznymi i zdrowotnymi w 95 stałych obiektach nauczania  

i wychowania w mieście i były to: 

• żłobki i kluby dziecięce – 6, 

• przedszkola – 26, 

• szkoły podstawowe – 10, 

• gimnazja – 6, 

• zespoły szkół – 5, 

• szkoły policealne – 2, 

• placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – 7, 

• placówki z pobytem całodobowym – 4, 

• placówki wychowania pozaszkolnego – 28, 

• szkoły wyższe – 1. 
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Ponadto nadzorem objęto 4 turnusy placówek sezonowego wypoczynku dzieci  

i młodzieży w tym 1 obóz pod namiotami. 

W 2016 roku przeprowadzono łącznie 67 kontroli sanitarnych w 49 obiektach.  

 

 

Placówki oświatowo-wychowawcze w Mysłowicach objęte nadzorem  PPIS w Katowicach w 2016 r. 

 

 

  Przeprowadzone kontrole potwierdziły utrzymujący się dobry stan techniczny  

i sanitarny większości placówek oświatowo – wychowawczych.  

 W minionym roku wyegzekwowano wykonanie zarządzeń 3 decyzji wydanych w 

przez PPIS w Katowicach latach 2012 – 2015. Ponadto po rozpatrzeniu uzasadnionych 

wniosków stron terminy wykonania zarządzeń wynikających z  8 decyzji wydanych w latach 

2008 - 2016 ustalono głównie na 2017 rok.  

Łącznie do realizacji pozostały zarządzenia 9 decyzji dotyczących stanu sanitarnego 

szkół oraz przedszkoli. 
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Obiekt Liczba 

decyzji do 

realizacji 

Wydanych w latach: 

2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Przedszkola 5 1 1 1 1 0 0 1 

Szkoły 

Podstawowe 
2 0 0 0 0 1 0 1 

Gimnazja 1 0 0 0 0 0 1 0 

Zespoły Szkół 
1 0 0 1 0 0 0 0 

Razem: 9 1 1 2 1 1 1 2 

Decyzje pozostałe do realizacji  wydane w latach  2008 – 2016 

  

W 2016 roku w wyniku podjętych działań  PPIS w Katowicach wydał  2 decyzje 

zarządzając przywrócenie właściwego stanu sanitarno – higienicznego w  Przedszkolu Nr 13,   

ul. Armii Krajowej 19  i Szkole Podstawowej Nr 7,   ul. Stadionowa 2. 

 

1. Żłobki i kluby dziecięce  

 

Na terenie Mysłowic w 2016 roku działały 4 żłobki i 2 kluby dziecięce. Wszystkie 

obiekty zostały skontrolowane.   

W porównaniu do ubiegłego roku nie zwiększyła się liczba miejsc w żłobkach, 

natomiast zwiększyła się liczba dostępnych miejsc w klubach dziecięcych o 12. 

W żłobku miejskim zapisanych było 84 dzieci, w żłobkach niepublicznych – 78 dzieci 

a w klubach dziecięcych - 27 podopiecznych. 

 

Plac zabaw w mysłowickim publicznym żłobku (Źródło: Zdjęcie własne) 
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W 2016 roku na terenie miasta oddano do dyspozycji dzieci nowy  niepubliczny klub 

dziecięcy  Klub Malucha „Cudowne Lata”   przy ul. Fryderyka Szopena 216. 

 

Żłobki i kluby dziecięce funkcjonowały w budynkach przystosowanych do tego celu. 

Przeprowadzone kontrole sanitarne wykazały, że zostały zapewnione zarówno higieniczne jak 

i bezpieczne warunki pobytu dzieci w placówkach. 

 

2. Placówki wychowania przedszkolnego  

 

Na terenie miasta  funkcjonowało 26 przedszkoli, w tym 2  integracyjne z oddziałem 

specjalnym. Skontrolowano 20 przedszkoli, do których  zapisanych było 1537 dzieci.  

W Przedszkolu Niepublicznym „Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi przy                      

ul. gen. Jerzego Ziętka 20-20a,  uruchomiono dodatkowo  oddział  dla 25 dzieci. 

     Przedszkola funkcjonowały w budynkach przystosowanych do tego celu. Podczas 

kontroli sanitarnych nieprawidłowości stwierdzono w 1 obiekcie. Był to niewłaściwy stan 

sanitarno – higieniczny oraz techniczny w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 19, 

który dotyczył dróg, dojścia i ogrodzenia posesji oraz toalet, w tym zapewnienia 

odpowiedniej ilości umywalek i misek ustępowych. 

 

   Ponadto w 2 przedszkolach stan sanitarny uległ poprawie. W wyniku realizacji 

zarządzeń decyzji wydanej  przez  PPIS w Katowicach w 2015 roku doprowadzono do 

prawidłowego stanu sanitarno – higienicznego podłogę w 1 sali zajęć dla dzieci 3 letnich oraz 

zakupiono nowe szafki do szatni dla dzieci  – w Przedszkolu Nr 8 przy ul. Gwarków 22. 

  Częściowo zrealizowano zarządzenia decyzji z 2016 roku  odnośnie stanu sanitarno- 

technicznego nawierzchni i urządzeń na placu zabaw dla dzieci  w Przedszkolu Nr 13 przy  

ul. Armii Krajowej 19. 

 

Nadal do realizacji pozostały obowiązki 5 decyzji  PPIS w Katowicach z lat 2008-2016 

dotyczące doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego: 

• podłóg w 3 salach zajęć i  osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania w 1 sali zajęć   

– w Przedszkolu Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Portowej 11a,   

• stolarki okiennej w salach zajęć dla dzieci – w Przedszkolu Nr 8 przy ul. Gwarków 22, 
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• podłóg w 4 salach zajęć dla dzieci oraz wyposażenia w osłony punktów świetlnych  

w salach zajęć dla dzieci, szatniach i traktach komunikacyjnych – w Przedszkolu  

Nr 12 przy ul. Prusa 5, 

• stolarki okiennej w salach zajęć, sanitariatach dziecięcych i ciągu komunikacyjnym – 

w Przedszkolu Nr 10 przy ul. Niepodległości 44, 

• dróg, dojścia i ogrodzenia oraz toalet, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości 

umywalek i misek ustępowych – w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 19. 

 

Piaskownice i place zabaw 

 

W ramach działań   kontrolnych  zwracano uwagę na stan sanitarny i techniczny 

piaskownic, częstotliwość wymiany piasku, jak również na stan urządzeń na placach zabaw 

oraz terenów rekreacji zewnętrznej.  

Stwierdzono, że tereny wokół placówek przedszkolnych utrzymane były czysto oraz 

chronione przed dostępem osób postronnych. Piasek w piaskownicach był czysty,  

a piaskownice były zabezpieczane przed zanieczyszczeniami materiałami ochronnymi.  

 W Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Małego Odkrywcy” przy              

ul.Lucjana Rudnickiego 2a  do dyspozycji dzieci oddano  nowy plac zabaw.  

 

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii 

 

 Mając na uwadze zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego 

podczas pobytu w przedszkolu dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do 

wymagań ergonomii w 2 placówkach przedszkolnych. Oceniono dostosowanie stolików  

i krzeseł  do wzrostu dzieci w 4 oddziałach, oceniono 69 stanowisk  w: 

• Przedszkolu Nr 3 ul. Bernarda Wały 3, 

• Przedszkolu Nr 9 ul. Różyckiego 10J. 

 

Oceniono 146 stanowisk  dla dzieci przedszkolnych w 8 oddziałach. Stwierdzono, że 

w 2 placówkach  z  nieprawidłowych mebli edukacyjnych korzystało 23 dzieci z 4 oddziałów.  

Kontrola sprawdzająca wykazała dostosowanie  krzeseł i stolików do wzrostu dzieci.     
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Ocena warunków zapewnienia higieny jamy ustnej. 

 

 W 2016 roku w 20 skontrolowanych samodzielnych przedszkolach oraz w 2 

przedszkolach funkcjonujących w zespołach przeprowadzono kontrole zorganizowania 

codziennego szczotkowania zębów przez dzieci. Stwierdzono, że w 21 placówkach   

zapewniono czyszczenie zębów przynajmniej po jednym posiłku dla 1538 dzieci. Natomiast 

w 1 przedszkolu przy zespole szkół zabieg szczotkowania zębów prowadzony jest w ramach 

akcji. 

 

3.  Szkoły 

 

W minionym roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Katowicach były 23 szkoły wszystkich typów. Budynki przystosowane są do potrzeb 

użytkowników. W nadzorowanych szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkół stan 

sanitarny ocenia się jako dobry.  

 

Łazienka dla uczniów mysłowickiej publicznej szkoły (Źródło: Zdjęcie własne) 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Mysłowicach utworzono 1 Zespół Szkolno -

Przedszkolny Nr 4, w skład którego weszło Przedszkole Nr 17 i  Szkoła Podstawowa Nr 17 

przy ul. PCK 209b oraz 1 Zespół Szkół Nr 1, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa  

Nr 10 i Gimnazjum Nr 4 przy ul. Mikołaja Reja 28. 
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Skontrolowano 13 szkół przeprowadzając w nich 19 kontroli sanitarnych, w wyniku 

których  PPIS w Katowicach wydał 1 decyzję administracyjną. Zarządzenia decyzji dotyczyły 

przywrócenia właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego: 

•  ścian i sufitów w pracowni komputerowej, podłóg w 4 salach lekcyjnych, świetlicy 

i szatni przy sali gimnastycznej zastępczej  oraz nawierzchni dróg, przejść  

prowadzących do budynku szkoły i boiska sportowego -  w Szkole Podstawowej Nr 7 

przy ul. Stadionowej 2. 

 

  W 2016r. w wyniku realizacji zarządzeń decyzji  PPIS w Katowicach poprawie uległ 

stan sanitarno - techniczny w 2 obiektach, a powyższe dotyczyło: 

• warunków do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w: 

Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jerzego Chromika 3; 

• pomieszczeń szkoły w: 

Gimnazjum  Nr 5  przy ul. Dzierżonia 26; 

 

Do realizacji pozostały obowiązki nałożone decyzjami PPIS w Katowicach z lat 2012- 

2016 dotyczące: 

• ścian i sufitu oraz podłóg i drzwi w szatniach dla klas IV, V i VI – w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Piastowskiej 7, 

• ścian i sufitów w pracowni komputerowej, podłóg w 4 salach lekcyjnych, świetlicy 

i szatni przy sali gimnastycznej zastępczej  oraz nawierzchni dróg, przejść  

prowadzących do budynku szkoły i boiska sportowego -  w Szkole Podstawowej Nr 7 

przy ul. Stadionowej 2, 

• ścian i sufitów, podłóg, stolarki okiennej w pomieszczeniach sanitarnych na I i II 

piętrze oraz części okien od strony południowej budynku – w Zespole Szkół Nr 1  

przy ul. M. Reja 28 (dotyczy byłego, samodzielnego Gimnazjum Nr 4  

w Mysłowicach), 

• stolarki okiennej na klatce schodowej po lewej i prawej stronie budynku, w pracowni 

chemicznej oraz w jej zapleczu, ścian i sufitu w pracowni chemicznej oraz  

jej zapleczu, pracowni do nauki edukacji bezpieczeństwa, 3 salach lekcyjnych, jadalni 

dla uczniów, świetlicy szkolnej i sali do zajęć ruchowych, zapewnienia  stałego 

dopływu bieżącej wody przy umywalce do mycia rąk w zapleczu pracowni chemicznej 

– w Gimnazjum Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Górniczej 4, 
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Infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego  

 

         Na 13 skontrolowanych szkół w 2016 roku, 12 (tj. 92,31 %) posiadało wystarczające 

warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. W 1 placówce nadal brak jest  

własnej bazy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, uczniowie tej szkoły korzystali 

z obiektów sportowych wspólnie z inną placówką szkolną. 

            

 

Część bloku sportowego mysłowickiego publicznego gimnazjum (Źródło: Zdjęcie własne) 

 

Opieka medyczna w szkołach 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość 

korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Kontrolą objęto   

gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w  13 szkołach.  

Stwierdzono, że w 13 szkołach na terenie miasta funkcjonowały samodzielne gabinety 

profilaktycznej opieki zdrowotnej, które były do dyspozycji jednej szkoły. 

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach subwencji oświatowej większość gabinetów  

w szkołach publicznych zostało wyposażonych w nowy sprzęt meblowy i medyczny zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto poprawił się standard pomieszczeń 

poprzez odmalowanie ścian i sufitów, położenie nowych wykładzin lub płytek podłogowych 

oraz wyposażenie w nową armaturę sanitarną. 
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Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii 

 

W 2016r. pomiarami objęto uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej Nr 3 

przy ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 6  oraz  do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 przy 

ul. gen. Jerzego Ziętka 116. Oceniono dostosowanie mebli do wzrostu 160 uczniów w 8 

oddziałach i stwierdzono, że 71 uczniów korzystało z mebli edukacyjnych niedostosowanych 

do ich wzrostu. Dyrektorzy ww. szkół poinformowali na piśmie o podjętych działaniach  

w kierunku dostosowania  mebli do zasad ergonomii poprzez: zamianę stolików i krzeseł 

pomiędzy poszczególnymi klasami oraz wyregulowanie wysokości stolików, tam gdzie była 

możliwość regulacji. Ponadto w ramach możliwości finansowych zaplanowano na rok 2017 

zakup  nowych stolików i krzeseł. 

 

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach 

 

W minionym roku w 7 szkołach gimnazjalnych dokonano oceny w zakresie 

posiadania i stosowania niebezpiecznych substancji i ich mieszanin w pracowniach 

chemicznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że 1 placówka gimnazjalna   

posiadała niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny.   

Zarówno w roku 2015 jak i w 2016 nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie 

stosowania i przechowywania odczynników chemicznych w pracowniach szkolnych. Nie 

stwierdzono w użyciu przeterminowanych  substancji chemicznych.  

W czasie kontroli przedłożono  aktualne karty charakterystyki   używanych substancji 

chemicznych i ich mieszanin oraz  ewidencję posiadanych chemikaliów. Pracownia 

dysponowała apteczką ze środkami do udzielania I-ej pomocy oraz  posiadała  regulamin 

określający zasady bezpieczeństwa i higieny. Zapewniono również dostęp do umywalki  

z bieżącą wodą.  

 

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach 

 

W ramach wieloletniego rządowego  programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania uczniów w 2016 roku ww. zagadnienie prowadziło 12 szkół (92,31%) 

spośród 13 skontrolowanych. Łącznie 1438 uczniów otrzymywało ciepłe posiłki w formie  

obiadów pełnych. Posiłki dofinansowano dla 135 uczniów. 
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W programie „Owoce i warzywa w szkole” w minionym roku wzięło udział 837 

uczniów klas młodszych w 5 szkołach podstawowych funkcjonujących samodzielnie oraz 149 

uczniów w 1 zespole szkół.  

Kontynuowano również program rządowy związany z możliwością wypicia mleka  

w trakcie pobytu w szkole w 8 placówkach dla 2064 uczniów. 

 

Zakres prowadzonego dożywiania w szkołach w latach 2014 – 2016 zobrazowano  

w poniższej tabeli. 
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2014 23 17 17 1840 1840 0 4 470 11 3008 7 1037 377 

2015 24 19 17 1586 1586 0 4 294 10 1898 4 577 293 

2016 23 13 12 1438 1438 0 0 0 7 1990 6 986 135 

Prowadzenie dożywiania w katowickich szkołach  z lat 2014 – 2016 

 

Zapewnienie uczniom miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników  

i przyborów szkolnych 

 

Uczeń podczas pobytu w placówce szkolnej powinien mieć zapewnioną możliwość 

pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych na terenie placówki, co  reguluje 

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

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach. Powyższy warunek 

został spełniony w 12 spośród 13 skontrolowanych pod tym  zakresie szkół. 
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4. Placówki wypoczynku zimowego i letniego zorganizowanego w obiektach stałych  

w miejscu zamieszkania 

 

 

Wypoczynek letni, jak i zimowy  

w 2016 roku w miejscu zamieszkania 

zorganizowany był zarówno na bazie 

obiektów objętych całorocznym nadzorem 

jak i w obiektach wykorzystywanych 

okazjonalnie.  

Przeprowadzono 2 kontrole form 

wypoczynku letniego: w tym 1 forma 

wypoczynku w miejscu zamieszkania i 1 

międzynarodowy obóz pod namiotami, 

którego uczestnikami byli członkowie 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  

z trzech krajów. Ogółem z wypoczynku 

letniego skorzystało 104 uczestników, w 2 skontrolowanych placówkach.  W ubiegłym roku 

ocenie poddano również 2 placówki, w których w wypoczynku brało udział 54 dzieci 

i młodzieży.  

  Przeprowadzone kontrole wykazały, że uczestnicy wypoczynku korzystali z zajęć 

organizowanych w miejscu oraz poza placówkami w innych obiektach.  Zorganizowano 

wyjścia do kin, miejskich domów kultury, muzeów oraz do obiektów rekreacyjno- 

sportowych na terenie Mysłowic i okolicznych miast. 

   

 

5. Szkoły wyższe 

 

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ocena przestrzegania przepisów 

określających wymagania sanitarno - higieniczne i bezpieczeństwa w uczelniach wyższych.  

Na terenie miasta Mysłowice w 2016 roku funkcjonowała 1 niepubliczna szkoła wyższa 

tj. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy ul. Powstańców 19. W dniu kontroli stan 

sanitarno- higieniczny obiektu był właściwy. 
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Nadal w  wydzielonej części budynku uczelni funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Jezuitów, 

które w 2016 roku  w ramach  II etapu adaptacji pomieszczeń przystąpiło do użytkowania 

części pomieszczeń na II piętrze budynku. 

  

VII. Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy 

 

1. Stan sanitarno-higieniczny zakładów pracy  

 

 Nadzór sanitarny nad warunkami pracy ma na celu wzmocnienie ochrony zdrowia 

pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników 

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

zawodowych. 

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  kontynuował 

bieżący nadzór sanitarny obejmujący kontrole przestrzegania przez pracodawców przepisów 

dotyczących m.in.: warunków sanitarnohigienicznych w miejscu pracy, wykonywania badań  

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, występowania 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, występowania szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy, przeprowadzania profilaktycznych badań 

lekarskich u zatrudnionych pracowników, oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, 

bezpiecznego stosowania, a także wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich 

mieszanin.  Prowadził postępowania administracyjne w sprawach chorób zawodowych. 

W 2016 r. pod nadzorem  PPIS w Katowicach było 360 zakładów pracy, 

zatrudniających 13420  pracowników. 

Skontrolowano 70 spośród nich, przeprowadzając 97 kontroli sanitarnych. W czasie 

kontroli szczególną uwagę zwracano na narażenie zawodowe pracowników zatrudnionych                   

w zakładach przemysłu tworzyw sztucznych.  

 

Warunki pracy 

 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych                    

i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 
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W ramach prowadzonego nadzoru nad warunkami środowiska pracy oraz stanem 

sanitarnym w zakładach, zostało wydanych 18 decyzji administracyjnych oraz po 

rozpatrzeniu  zasadnych wniosków stron wydano 7 kolejnych decyzji zmieniających terminy 

wykonania zarządzeń na późniejsze.  

   W 2015 roku wydano 27 decyzji, dotyczących nadzoru nad warunkami pracy. 

Szczegółowy opis stwierdzonych   nieprawidłowości w 2016 r. obrazuje poniższy wykres. 

 

 

                 Wykaz  nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli w 2016 roku w Mysłowicach. 

 

W 1 zakładzie stwierdzono przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia 

hałasu oraz pyłów zawierających wolną krystaliczną krzemionkę od 2-50%. W odniesieniu do 

tego zakładu pracy  PPIS w Katowicach wydał decyzję.  

W 2016 roku przeprowadzono kontrole sprawdzające w 2 zakładach pracy, w których 

ze względu na stosowane urządzenia oraz procesy technologiczne nie było możliwe poprzez 

działania techniczne zlikwidowanie przekroczeń hałasu, pracodawców zobowiązano do 

dokonania indywidualnego doboru ochronników słuchu, jak również przestrzegania 

stosowania tych środków ochrony indywidualnej. Polecono pracodawcom systematyczne 
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poddawanie pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim oraz przeprowadzanie 

odpowiednich szkoleń BHP wraz z informowaniem pracowników o ryzyku utraty zdrowia 

związanym z pracą na stanowiskach o złym klimacie akustycznym.  

Ponadto w 2016 r. w ramach kontroli warunków pracy i oceny narażenia zawodowego 

pracowników zatrudnionych w przemyśle tworzyw sztucznych przeprowadzono 2 kontrole 

sanitarne w 2 zakładach pracy i w obydwóch  stwierdzono nieprawidłowości. 

 Odnotowano brak wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, brak aktualnych badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, zatem pracownicy 

nie zostali poinformowani o wynikach badań i pomiarów, brak aktualnego rejestru oraz kart 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, 

nieprawidłowo sporządzoną ocenę ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną, zatem 

pracownicy nie zostali poinformowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 

pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, brak spisu stosowanych substancji  

i mieszanin niebezpiecznych oraz stwarzających zagrożenie, brak kart charakterystyki 

stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, brak zapewnienia pracownikom 

dostępu do informacji zawartych w kartach charakterystyki w odniesieniu do substancji lub 

mieszanin, które stosują lub mogą być narażeni w trakcie swojej pracy, brak wydzielonego 

pomieszczenia wyposażonego w urządzenia do suszenia odzieży i czyszczenia obuwia, brak 

wyegzekwowania, przestrzegania przez pracowników, obowiązku spożywania posiłków 

własnych i napojów w pomieszczeniu jadalni dla pracowników. 

 

Czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

 

Prowadzony w 2016 r. nadzór dotyczył również przestrzegania obowiązków, 

wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117).    

 Na 25 zakładów pracy, w których w środowisku pracy, występowały substancje 

chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym, skontrolowano 5 zakładów przeprowadzając 5 kontroli w zakresie 

spełnienia przez pracodawców wymogów obowiązujących przepisów, stwierdzając 

nieprawidłowości w 1 z nich.  



 

 

98 

Analogicznie w 2015 roku skontrolowano 7 zakładów, stwierdzając nieprawidłowości 

w 2  z nich.   

Na terenie Mysłowic nadzorowano również prace związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest, ze względu na jego szkodliwe działanie na organizm człowieka. 

W 2016 roku przeprowadzono 9 kontroli na placu budowy w zakresie przestrzegania 

przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania i transportu wyrobów 

zawierających azbest i nie stwierdzono nieprawidłowości.  

W 2016 roku, podobnie jak w 2015 r. nie stwierdzono żadnego przypadku choroby 

zawodowej wywołanej pyłami zawierającymi włókna azbestu.  

 

Substancje chemiczne i ich mieszaniny 

 

W 2016 roku przeprowadzono 42 kontrole sanitarne w 40 zakładach pracy  

w zakresie przestrzegania przepisów, dotyczących wprowadzania do obrotu oraz stosowania 

substancji chemicznych i ich mieszanin.  

W 2 zakładach stwierdzono nieprawidłowości. Odnotowano brak spisu, 

nieprawidłowo sporządzone karty charakterystyki wprowadzanych do obrotu substancji 

chemicznych, ich mieszanin, brak zapewnienia pracownikom dostępu do informacji 

zawartych w kartach charakterystyki w odniesieniu do substancji chemicznych lub ich 

mieszanin, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy, 

nieprawidłowo sporządzoną ocenę ryzyka zawodowego, w której nie uwzględniono narażenia 

zawodowego na działanie czynników chemicznych, wobec czego pracownicy nie zostali 

poinformowani o  ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, nieprawidłowo 

opracowane instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, w których nie uwzględniono 

informacji zawartych w kartach charakterystyki.  

   W 2015r. skontrolowano 40 zakładów pracy i w 10 stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Produkty biobójcze 

 

W 2016 r. prowadzono  nadzór nad przestrzeganiem obowiązków dotyczących  

wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.  

Produkty biobójcze to produkty do zwalczania organizmów szkodliwych dla zdrowia 

ludzi lub zwierząt. Jednocześnie produkty te mogą stanowić ryzyko dla ludzi, zwierząt 

i środowiska, związane z ich szczególnymi właściwościami.  
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W ramach realizacji tematu przeprowadzono 1 kontrolę w 1 zakładzie, w którym nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

   W 2015 roku skontrolowano 3 zakłady. W 1 zakładzie stwierdzono wprowadzanie do 

obrotu za pośrednictwem portalu Allegro oraz sklepu internetowego produktu biobójczego 

bez wymaganego prawem pozwolenia na obrót.    

 

Detergenty  

 

W 2016 r. prowadzono także nadzór nad przestrzeganiem obowiązków dotyczących 

wprowadzania do obrotu detergentów i środków powierzchniowo-czynnych przez  

producentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

   Przeprowadzono 4 kontrole w 3 zakładach, w wyniku których nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  W 2015 roku przeprowadzono kontrole w 2 zakładach i również nie 

stwierdzono  nieprawidłowości. 

  

Czynniki biologiczne 

 

Prowadzono nadzór w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych 

czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te 

czynniki w zakresie przestrzegania przez pracodawców wymogów rozporządzenia  Ministra 

Zdrowia z dnia 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia  

w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te 

czynniki ( Dz. U. Nr 81 poz. 716 z późn. zm.).  

W roku 2016 przeprowadzono 14 kontroli sanitarnych w 14 zakładach. W 1 

zakładzie   stwierdzono: brak szkoleń pracowników mających kontakt ze szkodliwymi 

czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, nieprawidłowo sporządzoną ocenę ryzyka 

zawodowego, w której nie uwzględniono narażenia pracowników na działanie szkodliwych 

dla zdrowia czynników biologicznych oraz brak poinformowania pracowników o ryzyku 

zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz  o zasadach ochrony przed zagrożeniami.  

  W roku 2015 przeprowadzono kontrole w 17 zakładach, stwierdzając 

nieprawidłowości w 2 z nich. 
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2. Choroby zawodowe 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach realizując zadania, 

dotyczące nadzoru nad warunkami pracy prowadzi postępowania administracyjne w sprawie 

chorób zawodowych i wydaje imienną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, bądź  

o braku podstaw do jej stwierdzenia. Do celów diagnostyczno- orzeczniczych w sprawie 

pracowników występujących o stwierdzenie choroby zawodowej, sporządzane są oceny 

narażenia zawodowego, uwzględniające informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia  

i narażenia na czynnik szkodliwy dla zdrowia, który mógł być przyczyną choroby 

zawodowej. 

  W każdym zakładzie w zależności od charakteru pracy, produkcji czy technologii 

mogą występować zagrożenia związane z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, będące 

przyczynami chorób zawodowych wśród pracowników. 

W 2016 roku w Mysłowicach stwierdzono 24 przypadki choroby zawodowej i były to 

pylice płuc w większości  stwierdzane   u  pracowników kopalń węgla  kamiennego.  

W  36 przypadkach wydano decyzje o braku podstaw do  stwierdzenia choroby zawodowej. 

W  roku 2015  stwierdzono 20 przypadków choroby zawodowej.     

  

L.p. 
Choroba 

zawodowa 
2013 2014 2015 

2016 

1. Pylica płuc 11 26 16 24 

2. Narządu głosu 1 0 0 0 

3. Uszkodzenie słuchu 2 1 1 0 

4. Choroba skóry 0 1 1 0 

5. 

Przewlekle choroby 

obwodowego układu 

nerwowego 

wywołane sposobem 

wykonywania pracy 

0 1 1 0 

6. 
Przewlekła choroba 

układu ruchu 

0 1 0 
0 

7.  Astma oskrzelowa 0 0 1 0 

 Razem: 14 30 20 24 

Liczba i rodzaj stwierdzonych chorób zawodowych w latach 2013 - 2016 w mysłowickich zakładach pracy 
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W okresie 2013 - 2016 w zakładach pracy na terenie Mysłowic stwierdzono łącznie  

88 przypadków chorób zawodowych, tj. średnio  22 przypadki na rok. Najwięcej 

stwierdzonych chorób zawodowych odnotowano w roku 2014, natomiast najmniej w 2013r.  

W omawianym okresie najliczniej stwierdzaną chorobą zawodową była pylica płuc.                   

W większości przypadków choroba ta dotyczyła pracowników górnictwa, gdzie jako czynnik 

przyczynowy wskazano pył węgla kamiennego zawierający wolną krystaliczną krzemionkę. 

Pylica płuc  jest chorobą, która ujawnia się po okresie narażenia zawodowego liczonym  

w latach. Powodem jest również długi, około 10- letni okres ujawniania się choroby. Liczba 

stwierdzonych przypadków pylicy płuc w poszczególnych latach była zróżnicowana.  

W omawianym okresie najwięcej pylicy płuc stwierdzono w 2014 r. – 26 przypadków, 

natomiast w roku  2013   najmniej  - 11 przypadków. 

Należy zaznaczyć, że stwierdzane choroby zawodowe są często skutkiem braku 

odpowiednich warunków pracy w latach wcześniejszych. 

 

 

  Analiza zapadalności na choroby zawodowe w latach 2013 – 2016 
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   VIII. Interwencje mieszkańców miasta 

 

W 2016r. mieszkańcy miasta  skierowali do PPIS w Katowicach 64 wnioski  z prośbą 

o interwencję. W 2015r. liczba interwencji była  na  niższym poziomie  i wynosiła   53.    

 

PPIS w Katowicach reagował  na każdą informację kwestionującą stan sanitarny w 

nadzorowanych obiektach, również wniesioną anonimowo. W sytuacji  potencjalnego 

zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców działania podejmowano natychmiast, a w 

pozostałych po zawiadomieniu stron zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisem 

prawa.    

 

Nie wszystkie zgłoszenia były uzasadnione.  W  sytuacji  potwierdzenia  zaniedbań 

sanitarnych wszczynano postępowanie administracyjne, w toku którego PPIS w Katowicach 

wydawał zalecenia  lub decyzje zarządzające mające na celu  przywrócenie właściwego stanu 

sanitarnego. Wobec osób odpowiedzialnych za  uchybienia stosowano sankcje w postaci  

grzywny w drodze mandatu karnego.     

 

   Sprawy pozostające poza kompetencjami PPIS w Katowicach przekazywano do 

rozpatrzenia przez odpowiednie organy zgodnie z właściwością miejscową i/lub rzeczową. 

    

      W 2016 roku, podobnie jak w 2015 roku mysłowiczanie najczęściej zgłaszali     

zastrzeżenia odnośnie niewłaściwego stanu sanitarno – porządkowego obiektów 

użyteczności publicznej w mieście.  Wniesiono 43 interwencje, to jest znacznie więcej niż 

w 2015r.  kiedy to do PPIS w Katowicach skierowano 25 wniosków.   

Najczęściej zgłaszane problemy to: 

• zły stan sanitarny posesji tj. brudne klatki schodowe, uciążliwy lokator, obecność 

gryzoni, insektów i gołębi, 

• wyciek nieczystości płynnych,  

• antysanitarny stan wokół pojemników na odpady komunalne, 

• niewłaściwy stan sanitarno - higieniczny basenu kąpielowego, aresztu śledczego, 

hostelu. 
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Po przeprowadzeniu kontroli sanitarnych uznano zasadność 22 interwencji. W wyniku 

toczących się postępowań PPIS w Katowicach wydał 1 decyzję administracyjną zarządzając 

usunięcie  nieprawidłowości w pokojach gościnnych. Ponadto za bieżące zaniedbania na 

jednym z basenów i dwóch posesjach nałożył 3 grzywny w drodze mandatu karnego.   

                

W 2016r. rozpatrzono 2 interwencje dotyczące jakości wody przeznaczonej                     

do spożycia. Mieszkańcy skarżyli się na nieodpowiednią barwę  i zapach wody.  W 2015r. 

mieszkańcy miasta nie zgłaszali uwag w tym zakresie.   

W wyniku przeprowadzonych badań próbek wody w jednym przypadku  nie 

potwierdzono przekroczeń parametrów, natomiast w drugim  stwierdzono  przekroczenia   

zawartości żelaza i manganu oraz nieodpowiedni (żelazisty) zapach wody.   

W związku z przekroczeniami parametrów  PPIS w Katowicach wydał decyzję 

administracyjną nakazując Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

podjęcie działań mających na celu poprawę jakości wody. Wyniki przeprowadzonych 

kontrolnych badań jakości wody potwierdziły skuteczność podjętych działań.   

     

 

W sprawie nieprawidłowości zaobserwowanych w obiektach produkcji  i  obrotu 

żywnością  mysłowiczanie interweniowali w  20  wnioskach, zasadne były 4.  W 2015 roku 

powyższe było przedmiotem  25  interwencji, w tym potwierdzono  5.     

Klienci najczęściej zgłaszli:     

• sprzedaż środków po upływie terminu przydatności do spożycia lub o niewłaściwych      

•  nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych, 

• nieprawidłowe warunki eksponowania środków spożywczych, 

• sprzedaż produktów o niewłaściwych cechach organoleptycznych, 

• brak czystości i porządku w zakładzie i jego otoczeniu, 

• niehigieniczną formę sprzedaży żywności niepakowanej  

•  brak dostępu do toalet dla klientów lub jej nieprawidłowy stan sanitarny, 

• brudne koszyki i wózki na zakupy,  

• nieprawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi. 
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Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w firmie cateringowo-garmażeryjnej 

stwierdzono przechowywanie gotowych produktów i wyrobów w miesiącach przypadkowych 

bez odpowiedniego zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem, obecność  owadów w 

pomieszczeniach zakładu, wykorzystywanie pomieszczeń i stanowisk pracy niezgodnie z ich 

przeznaczeniem. Za stwierdzone nieprawidłowości osobę odpowiedzialną ukarano grzywną w 

drodze mandatu karnego.   

 Pozostałe zasadne interwencje dotyczyły sklepów ogólnospożywczych, w których 

stwierdzono brudne kosze dla klientów, zaniedbania w bieżącej czystości  lub prowadzono 

sprzedaż środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia.   

 W każdej sytuacji  PPIS w Katowicach  wydawał zalecenia odnośnie przywrócenia 

właściwego stanu sanitarnego w obiektach oraz w 6 przypadkach  winnych zaniedbań ukarał  

grzywną w drodze mandatu karnego.  

 

 W  minionym roku  rodzice dzieci wnieśli 1  wniosek  odnośnie niewłaściwego stanu 

sanitarnego podmiotów wychowania i nauczania w mieście. Dotyczył on zachorowania 

dziecka uczęszczającego do przedszkola i okazał się nieuzasadniony. W 2015 roku nie 

interweniowano w omawianym obszarze.    

 

W roku 2016 nie odebrano  informacji o uchybieniach sanitarnych w  mysłowickich 

zakładach pracy. Powyższe w 2015 roku były treścią  2 wniosków.    

 

Mieszkańcy również nie zgłosili zastrzeżeń odnośnie udzielania świadczeń 

zdrowotnych w podmiotach leczniczych.  W 2015 roku  odebrano 1 interwencję dotyczącą 

obiektu lecznictwa ambulatoryjnego.     
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 IX. Środki zastępcze   

  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w 2016 roku prowadził 

działania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania występowania problemu tzw. dopalaczy. 

Dopalacze stanowią różnego rodzaju produkty zawierające substancje psychoaktywne, które 

nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu 

narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Dopalacze, jak i inne substancje odurzające, 

niszczą przede wszystkim ośrodkowy układ nerwowy i negatywnie wpływają na pracę 

mózgu. 

 

  Produkt zawierający środki zastępcze zabezpieczony w sklepie w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka (Źródło: 

Zdjęcie własne). 

 

 

 

W ramach działań określonych w art. 44c. ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia wprowadzania do obrotu środka 

zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest środkiem zastępczym, 

inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji wstrzymanie wytwarzania tego produktu lub 

wycofanie go z obrotu.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_psychoaktywna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykaz_%C5%9Brodk%C3%B3w_odurzaj%C4%85cych_i_substancji_psychotropowych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narkotyk
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W zakresie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. 

skontrolowano 3 firmy mające siedzibę w Sosnowcu, prowadzące zamiennie działalność w 

sklepie w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej. W wyniku przeprowadzonych 8 kontroli 

stwierdzono, że wszystkie firmy wprowadzały do obrotu produkty, co do których zachodzi 

podejrzenie, że stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.  

 

Wydano 6 decyzji zarządzających wycofać z obrotu produkty, uzasadniające 

podejrzenie, że są środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną. W badanych 

próbach produktów zidentyfikowano substancje, będące środkami zastępczymi w rozumieniu 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 

 

 

 

Produkt zawierający środki zastępcze zabezpieczony w sklepie w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka  

(Źródło: Zdjęcie własne). 
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Wydano 1 decyzję zarządzającą zakazać wprowadzania do obrotu produktów 

będących środkami zastępczymi. 

 

W każdym przypadku o wynikach badań i oceny zabezpieczonych produktów 

informowano Komendę Miejską Policji w Mysłowicach. Na podmiot gospodarczy nałożona 

została kara administracyjna w kwocie 20.000 złotych.  

 

W 2016 r. zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach               

o zerwaniu plomb założonych przez upoważnionych przedstawicieli  PPIS w Katowicach w 

sklepie w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej, w którym prowadziła działalność firma Sing 

Sing Sp. z o.o.  z siedzibą w Sosnowcu,  w związku z decyzją organu.   
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Zatrucia środkami zastępczymi – dopalaczami 

 

W roku 2016 prowadzono bieżący monitoring zatruć dopalaczami i substancjami 

psychoaktywnymi. Na terenie miasta Mysłowice odnotowywano niższą niż w roku 2015 

liczbę interwencji medycznych związanych z podejrzeniem zatruć środkami zastępczymi. 

Ogółem zarejestrowano 6 zatruć (wszystkie dotyczyły osób płci męskiej) i odnosiły się do 

następujących grup wiekowych: 15-19 lat (2 przypadki), 20-24 lata (2 przypadki),  25-29 lat (2 

przypadki). W roku 2016 nie zarejestrowano przypadków zgonu z powodu zażycia dopalaczy. 

Największą ilość zatruć zarejestrowano w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec – sierpień. 
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Zgłoszone przypadki zatruć dopalaczami  w latach 2014-2016 na terenie miasta  Mysłowice 

 

 

 Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu środków zastępczych 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Katowicach w  minionym roku    

prowadził akcję  „Zachowania zdrowotne młodzieży w Polsce – dopalacze”. 

Jej celem była  profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 

psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, a także zwrócenie uwagi na 
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problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy. Na terenie  Mysłowic dla 

uczniów szkół  przeprowadzono prelekcje i warsztaty profilaktyczne w:  

• Gimnazjum Nr 3 w Mysłowicach ul. Hlonda 14;   

• Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach ul. Reja 28;   

• Publicznym Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach ul. Powstańców;   

• Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach ul. Stadionowa 7a;   

• Gimnazjum Nr 5 w Mysłowicach ul. Dzierżonia 26;   

• Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach ul. Chromika 3;   

• Gimnazjum Nr 1 w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 84a;   

• Gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach ul. Gwarków 1.   

 

     Podczas każdej akcji organizowano stoisko promocji zdrowia, w ramach którego 

udzielano informacji i prowadzono poradnictwo w zakresie dopalaczy oraz  profilaktyki 

uzależnień. Chętne osoby palące mogły skorzystać  z bezpłatnych badań zawartości tlenku 

węgla w wydychanym powietrzu oraz zobaczyć świat oczami osoby pod wypływem alkoholu 

i narkotyków przez alko i narkogole.  

  

„Zachowania zdrowotne 

młodzieży w Polsce – dopalacze” 
szkoły gimnazjalne 

i ponadgimnazjalne
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Ponadto PPIS w Katowicach przeprowadził szkolenie „Dopalacze – czym są  i jak 

działają” dla  pracowników Aresztu Śledczego  w  Mysłowicach.   Odbiorcami  szkolenia 

była kadra kierownicza,  funkcjonariusze służby więziennej pracujący na co dzień  

z pozbawionymi wolności, wychowawcy, psychologowie, oddziałowi, terapeuci oraz personel 

medyczny. 

Celem  szkolenia było  zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy na temat 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, formami i postacią 

występowania, sposobami dystrybucji i reklamy, wpływem na zdrowie, życie                             

i funkcjonowanie po ich użyciu oraz instrumentami prawnymi ograniczającymi ich 

dostępność. 

  

 

 

X. Zapobiegawczy nadzór sanitarny  

          
      Rolą zapobiegawczego nadzoru sanitarny w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym zmierzającym do zapobiegania 

możliwości powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia ludzi na różnych 

etapach procesu inwestycyjnego. Do zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy: 

• opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

• wydawanie uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  

• uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych  

i zdrowotnych, 

• przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie budowy, przebudowy lub rozbudowy 

pod względem zgodności ich realizacji z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

• wydawanie zaświadczeń dla potrzeb uzyskania koncesji na wykonywanie działalności 

gospodarczej    w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.   
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1. W 2016 roku wydano 21 opinii odnośnie dopuszczenia do użytkowania obiektów 

nowowybudowanych lub adaptowanych. 

Czynności odbiorowe mają na celu zapewnienie, aby nowowybudowany obiekt został 

przekazany do użytkowania w stanie  umożliwiającym utrzymywanie w nim właściwego 

stanu sanitarno-higienicznego, tj. prawidłowego układu funkcjonalnego, właściwej wymiany 

powietrza i temperatury, właściwego oświetlenia, poziomów hałasu zgodnych                           

z obowiązującymi przepisami, wody o parametrach odpowiadających jakości wody do 

spożycia, prawidłowej gospodarki ściekami i odpadami.  

W czasie czynności kontrolnych sprawdzano wykonanie obiektów budowlanych            

z zatwierdzonym  w decyzji o pozwoleniu na budowę (zmianę sposobu użytkowania) 

projektem budowlanym oraz zapoznawano się z przedstawianymi dokumentami                        

i sprawozdaniami z pomiarów, badań, sprawdzeń, które wykonano w celu potwierdzenia 

założeń projektowych oraz spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych odpowiednio do 

zakresu tych dokumentów.  

W 2016 roku obiekty budowlane zgłoszone do użytkowania w większości wykonane 

zostały zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi. Nieliczne obiekty zostały 

zrealizowane z nieistotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu, które nie 

powodowały zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, a dodatkowo każdorazowo uwzględnione 

były w oświadczeniu kierownika budowy i poświadczone przez inspektora nadzoru                   

i projektanta.  

Biorąc pod uwagę powyższe w roku ubiegłym nie wniesiono sprzeciwu co do 

dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania.    
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                 Dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych w latach 2014 - 2016 

 

Dokonywano odbiorów aptek, lokali gastronomicznych, salonów fryzjerskich  

i kosmetycznych. Wśród najciekawszych wymienić należy: 

• salon fryzjerski przy ul. Mikołowska 4; 

• salon kosmetyczny przy ul. Szopena 2; 

• aptekę przy Towarowej 1; 

• budynek biurowy przy ul. Hutniczej 9; 

• budynek handlowo-usługowy przy Katowickiej 64. 

 

 

 

Budynek biurowy przy ul. Hutniczej 9 w Mysłowicach (Źródło: zdjęcie własne) 

 

Podczas czynności kontrolnych obiektów w celu dopuszczenia ich do użytkowania 

zwracano uwagę na zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

i posiadających aktualne atesty higieniczne. 

Nie zdarzyły się przypadki wykonania obiektów niezgodnie z dokumentacją 

projektową, jednak częściej niż w latach ubiegłych inwestorzy nie byli w stanie przedłożyć 

podczas kontroli niezbędnych dokumentów tj. opinii z przeglądu urządzeń kominowych bądź 

pomiarów skuteczności wentylacji jak również sprawozdania z badania wody.   
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Budynek handlowo-usługowy przy Katowickiej 64 

(Źródło: https://itvm.pl/2017/01/12/guick-park-220-tys-klientow-pierwszy-miesiac/) 

   

 

2. Obiekty ustawowo nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną były w miarę 

możliwości  odbierane przy udziale nadzoru zapobiegawczego.  

          Uczestniczono w kontrolach związanych z zatwierdzeniem zakładów prowadzących 

produkcję lub obrót środkami spożywczymi, a także punktów przedszkolnych, klubów malucha  

i podobnych związanych z opieką nad dziećmi. 

 

3.  Wydano 10 opinii odnośnie konieczności sporządzenia raportu i określenia jego zakresu 

dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla dwóch przedsięwzięć 

stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 

 

         Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w latach 2014 - 2016 
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Opinie te dotyczyły m.in. budynku o funkcji biurowo-magazynowej o usługowej, 

inwestycji infrastrukturalnych. Do ciekawszych zaliczyć można:  

• przebudowę ul. Laryskiej; 

• rozbudowę ul. Konopnickiej; 

• przebudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy              

ul. Promenady; 

• budowę budynku o funkcji biurowo-magazynowej i usługowej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą w postaci dojść, dojazdów, parkingów i placów manewrowych na działce 

nr 3264/244; 

• modernizację linii tramwajowych nr 14 w ciągu ul. Bytomskiej, Starokościelnej, 

Szymanowskiego i Powstańców. 

Wydając opinie brano pod uwagę: 

• zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia, zakres i szczegółowość  danych w niej 

ujętych; 

• charakter przedsięwzięcia i jego skalę, wielkość i rodzaj zajmowanego terenu, 

planowaną  technologię, wielkość produkcji oraz przewidywane rozwiązania 

techniczne i organizacyjne mające na celu eliminowanie lub ograniczanie skutków 

jego realizacji; 

• usytuowanie przedsięwzięcia względem terenów chronionych, istniejący i planowany 

charakter zagospodarowania, występowanie głównych zbiorników wód podziemnych, 

ukształtowanie terenu, a także przeznaczenie  terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego -  jeżeli został uchwalony. 

 

4. Wydano 3 opinie dotyczące warunków realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

                           Uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań w latach 2014 – 2016 
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Opinie te dotyczyły budowy: 

• hal produkcyjno-magazynowych, w których odbywać się będzie obróbka metali         

i produkcja elementów z tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej na działkach o nr ew. 2210/210 i 1812/109; 

• budynku o funkcji biurowo-magazynowej i usługowej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą w postaci dojść, dojazdów, parkingów i placów manewrowych, 

zlokalizowanego na działce nr 3264/244; 

• stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu do zbierania złomu na 

działkach o nr ew. 1920/24 i 1922/24 przy ul. Rzemieślniczej. 

 

 

5. Wydano 5 opinii dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

  Plany te stanowią podstawę do późniejszego ustalania przez właściwe organy 

warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu, a także lokalizowania inwestycji celu 

publicznego. Uzgodnienia dotyczyły m.in. obszarów w rejonie: 

• ul. Bończyka i Katowickiej; 

• Ronda Piastów Śląskich; 

• Kosztowy Północne. 

 

 

Projekty, co potwierdzała załączona do nich „Prognoza oddziaływania...”, zawierały 

zapisy i rozwiązania minimalizujące szkodliwe oddziaływanie planowanych do 

wprowadzenia zagospodarowań  na środowisko, przyrodę i krajobraz kulturowy oraz zdrowie 

ludzi: 

• nakazy i zakazy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami; 

• nakaz stosowania proekologicznych systemów grzewczych; 

• określenie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnych; 

• nakaz ochrony przed nadmiernym hałasem. 
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  Uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2014 – 2016 

 

Przesłane do uzgodnienia projekty miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obejmowały obszary o różnej powierzchni i miały na celu:  

• poszerzenie ul. Piastów Śląskich oraz Ronda Piastów Śląskich celem udrożnienia 

przejazdu do terenów przemysłowych KWK Mysłowice – Wesoła; 

• ustalenie przeznaczeń terenu umożliwiających uporządkowanie struktury terenów 

zabudowy handlowo-produkcyjno-usługowej, wskazanie nowych tego typu terenów,  

a także zasad funkcjonowania systemu obsługi komunikacyjnej; 

• umożliwienie rozwoju zabudowy o charakterze usługowym i mieszkalnym oraz 

przekształcenie centralnej części obszaru (nieużytki) w tereny zieleni urządzonej oraz 

usług sportu i rekreacji.   

  

Wydano również 3 opinie dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zapisy dotyczące przeznaczenia terenów należy uznać za prawidłowe i nie budzące 

problemów przy uzgadnianiu uwarunkowań środowiskowych dla planowanych 

przedsięwzięć. 

 

6. Wydano 2 opinie dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej.  

 Przedłożone projekty dotyczyły sklepu zielarsko-medycznego przy ul. Strumieńskiego 12 

oraz lokalu gastronomii samoobsługowej przy ul. Mikołowskiej 38.  
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Wykres 5. Uzgodnienia dokumentacji projektowej w latach 2014 – 2016 

7. Współpraca z organami administracji samorządowej oraz Powiatowym Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego ograniczała się do kontaktów telefonicznych w pilnych sprawach  

i układała się poprawnie. 

Zestawienie wszystkich opinii wydanych  w latach 2014-2016 przedstawia poniższy wykres. 

 

 

Legenda: 

1 -    opinie dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, 

2 –     opinie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

3   –   uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań, 

4   –   uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

5   –   uzgodnienia dokumentacji projektowej. 
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Analizując powyższe dane  stwierdzić można, iż: 

• ilość wydawanych opinii  utrzymuje tendencję spadkową; 

• liczba projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zdecydowanie wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych;  

• po spadku w roku 2015 ilość opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko wzrosła. Opinie dotyczyły przedsięwzięć, których 

prognozowany wpływ na środowisko jest niewielki. W dwóch przypadkach 

opowiedziano się za koniecznością sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, co z kolei spowodowało wydanie opinii w sprawie uzgodnienia 

środowiskowych uwarunkowań; 

• liczba uzgodnień dokumentacji projektowej utrzymuje się na stałym bardzo niskim 

poziomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  XI. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,                     

programy edukacyjne i akcje prozdrowotne 

 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji 

zdrowia jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania 

umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę  

i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw  

i zachowań. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w 2016  roku realizował na 

terenie Mysłowic następujące interwencje programowe (programy) i interwencje 

nieprogramowe (eventy). 
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PROGRAMY EDUKACYJNE 

 

1. Program Ograniczania  Zdrowotnych Następstw  Palenia Tytoniu.  

 

Program skierowany do ogółu społeczeństwa. 

Celem strategicznym programu jest : zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów 

wynikających z palenia tytoniu.  

Cele programu: 

• zmniejszenie odsetka codziennych palaczy tytoniu, 

• zwiększenie odsetka osób, które nigdy nie wypaliły 

żadnego papierosa, 

• zmniejszenie odsetka dzieci narażonych na dym 

tytoniowy, 

• zmniejszenie odsetka kobiet w ciąży palących tytoń 

i narażonych na wdychanie  dymu tytoniowego. 

Liczba placówek oświatowych realizujących program: 61 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: przedszkolaki, uczniowie, rodzice i opiekunowie, 

społeczność lokalna/6005 

 

2. Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej   „Czyste powietrze wokół nas”. 

 

Program skierowany do dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat oraz ich  rodziców  

i opiekunów. 

Celem programu jest: 

• wzrost kompetencji rodziców w zakresie 

ochrony dzieci przed ekspozycją na dym  

     tytoniowy, 

• zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie 

radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają   

w zadymionych pomieszczeniach lub gdy 

dorośli palą przy nich tytoń . 

Liczba przedszkoli  realizujących program: 6 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: przedszkolaki, rodzice i opiekunowie/396 

„Program Ograniczania         
Zdrowotnych Następstw  Palenia 

Tytoniu” – ogół społeczeństwa

„Czyste powietrze wokół nas” –
przedszkola, oraz I kl. 6 latków w szkołach 

podstawowych
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 3.   Szkolny Program Edukacji Antytytoniowej  „Nie pal przy mnie proszę”. 

 

Program skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

 

 

Celem  programu jest: 

•  zmniejszenie narażenia dzieci na 

bierne palenie tytoniu, 

•  kształtowanie postaw asertywnych. 

 

Liczba szkół realizujących program: 4 

 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: 

Przedszkolaki, rodzice i opiekunowie/755 

 

 

 

4.  Szkolny  Program Edukacji Antytytoniowej  „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 

 

Program skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych  (klas V-VI) i 

gimnazjów  (kl. I-III). 

 Celem  programu jest : 

• zapobieganie palenia tytoniu wśród 

młodzieży szkolnej, 

• zwiększenie wiedzy w zakresie 

szkodliwości dymu tytoniowego, 

• kształtowanie postaw asertywnych 

związanych z unikaniem czynnego i 

biernego palenia. 

Liczba szkół realizujących program: 3 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: uczniowie, rodzice/192 

 

 

 

„Nie pal przy mnie proszę” –
szkoły podstawowe

„Znajdź właściwe rozwiązanie” –

gimnazja
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5.  Program „Trzymaj Formę” zapobiegający nadwadze i otyłości wśród młodzieży 

     szkolnej. 

 

Program skierowany  do uczniów szkół podstawowych (V-VI kl.) i gimnazjalnych  (kl. I-III). 

Celem strategicznym programu jest edukacja  

w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 

nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez 

promocję zasad aktywnego stylu życia  

i zbilansowanej diety, w oparciu o 

odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór 

jednostki. 

 

Dalsze cele programu : 

• zwiększenie wiedzy dot. zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, 

     korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych, 

• rozszerzenie asortymentu  sklepików szkolnych o zalecane produkty, 

• propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i w środowisku pozaszkolnym. 

Liczba szkół realizujących program: 12 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: uczniowie, rodzice/1632 

6.   Program profilaktyki WZW B i WZW C pt. „Podstępne WZW”. 

 

Program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy  

z klas II). 

 Celem programu jest: 

•   upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat 

wirusowego zapalenia wątroby  

     typu B i C, czynników ryzyka zakażeń wirusami HBV i HCV, 

•    uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, 

•    pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych  

      i innych ludzi. 

Liczba szkół realizujących program:2 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: uczniowie, rodzice/216 

„Trzymaj Formę”

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

„Podstępne WZW” program  

profilaktyki  wirusowego 

zapalenia wątroby typu B i C  - szkoły 

ponadgimnazjalne
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7.  Program profilaktyki chorób nowotworowych – „Znamię! Znam je?”. 

 

Program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Celem programu jest: 

•   zwiększenie poziomu wiedzy na temat 

profilaktyki nowotworów w tym czerniaka, 

• kształtowanie świadomości na temat 

czynników zwiększających ryzyko rozwoju 

raka    

• motywowanie do poddawania się badaniom 

profilaktycznym oraz zasięgania porady 

lekarskiej  

w przypadku zaistnienia objawów mogących wskazywać na obecność nowotworów. 

 

Liczba szkół realizujących program: 2 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: uczniowie, rodzice/152 

 

8.  Program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie - Pierwszy Krok”. 

          

Program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Celem strategicznym programu jest: zmniejszenie występowania raka szyjki macicy  

i umieralności na tę chorobę. 

Dalsze cele programu: 

• zwiększenie poziomu wiedzy na temat 

profilaktyki raka szyjki macicy  

i   roli wirusa HPV w jego powstawaniu, 

• motywowanie kobiet do regularnego 

poddawania się badaniom profilaktycznym 

przez całe życie. 

Liczba szkół realizujących program: 2 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: uczniowie, rodzice/ 120 

 

„Profilaktyka chorób 

nowotworowych- Znamię! Znam 

je?”- szkoły ponadgimnazjalne

„Wybierz Życie-

Pierwszy Krok” – szkoły 

ponadgimnazjalne
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9. Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu,   

      Tytoniu i innych Środków Psychoaktywnych KIK 68. 

 

Program skierowany do kobiet w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia,  

a także do lekarzy, nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ogółu społeczeństwa. 

 

Celem główny projektu jest: ograniczenie używania 

tytoniu, alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. 

W ramach programu realizowane są:  

• Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, 

• Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”. 

 

Liczba placówek realizujących program: 16 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: uczniowie, rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna/1344 

10. Program profilaktyki stosowania dopalaczy pt. Smak życia czyli debata o 

dopalaczach.  

 

Program skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. 

 Celem głównym programu jest ; dostarczenie 

młodym ludziom podstawowych informacji na 

temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających  

z ich używania, a w konsekwencji zwiększenie 

ostrożności i zmniejszenie otwartości na 

kontakty z tymi produktami. 

Liczba szkół realizujących program: 7 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: uczniowie, rodzice/1086 

„Profilaktyczny program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od 

alkoholu, tytoniu i innych środków   

psychoaktywnych” - kobiety w wieku 

prokreacyjnym

„Smak Życia czyli debata 

o dopalaczach” – szkoły 

gimnazjalne
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11. Program  Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 

 

Program skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

Program zwalczania AIDS 

i zapobiegania zakażeniom HIV-

ogół społeczeństwa

 

 Cele programu :  

• ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa HIV,  

• podniesienie wiedzy nt. zachowań bezpiecznych, 

• kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i partnerów 

 

Liczba szkół realizujących program: 13 

Grupa docelowa/Liczba odbiorców: uczniowie, nauczyciele i rodzice/2925 

                                                        AKCJE PROZDROWOTNE 
 

1. „Światowy Dzień AIDS”.  

  Obchodzony zawsze 1 grudnia.  Tego dnia na całym świecie odbywają się konferencje      

  oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. 

  Akcja skierowana do studentów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, ogółu społeczeństwa. 

  Cele akcji: 

• zmniejszenie ilości nowych zakażeń wirusem HIV 

• podniesienie świadomości młodzieży i społeczeństwa na temat profilaktyki zakażeń 

HIV, 

• edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV  

• zachęcenie osób aktywnych seksualnie do testu w kierunku obecności wirusa HIV 
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Od kilku lat umożliwiamy młodzieży poddanie się bezpłatnemu, anonimowemu testowaniu  

w kierunku wirusa HIV. Akcja zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. 

W minionym roku zorganizowane zostały warsztaty dot. zachorowań HIV/AIDS, których 

odbiorcami byli nie tylko nauczyciele, ale również psychologowie i pedagodzy szkolni  

z mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia te odbyły się dzięki współpracy  

z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. 

„Światowy Dzień AIDS”-

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

ogół społeczeństwa, warsztaty dla nauczycieli 

i pedagogów  

 

Ponadto we współpracy z Urzędem Miasta w Mysłowicach i Polskim Towarzystwem Oświaty 

Zdrowotnej w Katowicach zorganizowano akcję edukacyjno-społeczną "Jestem świadomy, 

nie ryzykuję! Stop uzależnieniom", która odbyła się  2 grudnia 2016 r. w  Centralnym 

Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Akcję  rozpoczęto spektaklem teatralnym „Sąd nad 

HIV” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach. 

Następnie uroczystego otwarcia dokonali:  Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oświaty 

Zdrowotnej Oddziału Terenowego w  Katowicach i Pierwszy Zastępca Prezydenta Mysłowic. 

Uczestnicy akcji wysłuchali wykładów m.in. nt. profilaktyki uzależnień tj.: alkoholu, tytoniu, 

narkotyków w wykonaniu specjalistów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach i Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddziału Terenowego  

w Katowicach. Po sesji wykładowej dokonano uroczystego wręczenia dyplomów i nagród 

laureatom konkursu plastycznego   „HIV/AIDS - jestem świadomy, nie ryzykuję!” 

zorganizowanego i przeprowadzonego w ramach akcji edukacyjno-społecznej "Jestem 

świadomy, nie ryzykuję! Stop uzależnieniom", który adresowany był do uczniów 

mysłowickich szkół gimnazjalnych . W kategorii gimnazja laureatami zostali uczniowie  

z Gimnazjum Nr 3 w Mysłowicach, a w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: uczniowie  

z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 2 w Mysłowicach 
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2. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. 

 

Akcja skierowana do całego społeczeństwa oraz środowiska lekarskiego. 

Cele akcji: 

•  promowanie prozdrowotnej wiedzy nt. odpowiedzialnego stosowania antybiotyków,  

•  zwiększenie świadomości w zakresie zagrożenia jakim jest antybiotykooporność, 

•  promowanie rozważnego przepisywania antybiotyków przez lekarzy.  

 

„Europejski Dzień Wiedzy 

o Antybiotykach”- ogół społeczeństwa

 

3. „Brązowo, ale czy zdrowo”. 

 

Akcja skierowana  przede wszystkim do dzieci i młodzieży placówek oświatowo-

wychowawczych, jak również do ogółu społeczeństwa. 

 

Cele akcji: 

•  kształtowanie postaw i zachowań 

zdrowotnych ludności, związanych  

z bezpieczeństwem korzystania  

z promieni słonecznych w okresie 

letnim, 

•  zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowiedzialnego 

korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV).  

•  podniesienie świadomości i wiedzy na temat procesów zachodzących  

w organizmie podczas opalania. 

 

 

                                                         

„Brązowo, ale czy zdrowo”-

ogół społeczeństwa
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4. „Światowy Dzień bez Tytoniu”.  

 

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Skierowany do młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ogół społeczeństwa.  

 

Cele akcji:  

•    zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego 

negatywne skutki zdrowotne.  

•    Zachęcenie  do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji 

tytoniu na całym świecie. 

•    podniesienie poziomu świadomości na temat uzależniającego i szkodliwego 

charakteru wyrobów tytoniowych  

•    podniesienie poziomu świadomości na temat ingerencji firm z branży tytoniowej  

w realizacje strategii kontroli rynku wyrobów tytoniowych. 

5. „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. 

Obchodzony jest tradycyjnie co roku, w trzeci czwartek  listopada.  

Skierowany do młodzieży szkolnej i mieszkańców Mysłowic. 

 

Cele akcji: 

•    zwrócenie uwagi na szkodliwe działanie dymu tytoniowego 

•    poszerzanie wiedzy nt. szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, 

W ramach obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu” i  „Światowego Dnia Rzucania 

Palenia” organizowano, na terenie mysłowickich  szkół  akcje profilaktyczno-edukacyjne, 

których adresatami była młodzieży szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych.  Uczestnicy 

akcji poddawali się badaniu  pomiarowi CO w wydychanym powietrzu, testowi Fagerstroma 

oceniającego stopień uzależnienia od nikotyny i testowi Schneidera - motywacji do rzucenia 

palenia. Każdy osoba uczestnicząca w akcji, na stanowisku profilaktyczno – edukacyjnym  

mogła zaopatrzyć się w tematyczne materiały edukacyjne i otrzymać porady metodyczne  na 

temat profilaktyki uzależnień. Ponadto w szkołach gimnazjalnych na prośbę dyrekcji 

pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach prowadzili 

warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą w zakresie profilaktyki palenia tytoniu.  
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„Światowy Dzień 

Rzucania Palenia” „Światowy Dzień bez 

Tytoniu”. - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych 

oraz studenci

 

 

 

6. Światowy Dzień Zdrowia – „Pokonaj cukrzycę” 

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia), Światowa Organizacji 

Zdrowia WHO podejmuje działania mające na celu promocję oraz ochronę zdrowia 

publicznego. Światowy Dzień Zdrowia w 2016 obchodzony był pod hasłem „Pokonaj 

cukrzycę”.  Akcja skierowana była  do wszystkich mieszkańców Mysłowic.  

Podejmowano działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy, których celem było 

zwiększenie wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy, ogromnym obciążeniu tą 

chorobą i jej poważnych następstwach, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach. 

 

Światowy Dzień Zdrowia –

„Pokonaj cukrzycę”
mieszkańcy Katowic
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7. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. 

Akcja skierowana do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: rodziców 

dzieci  

w wieku 0-3 oraz dzieci przedszkolnych, studentów uczelni wyższych,  osób starszych, 

osób podróżujących. 

Cele akcji: 

• podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia szczepień  

w profilaktyce chorób zakaźnych,  

• wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych, 

• zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniom profilaktycznym 

(obowiązkowym 

 i zalecanym). 

Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) 

oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe 

są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż 

do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (np. 

personelu medycznego, opiekunów, kobiet w wieku rozrodczym czy osób podróżujących 

za granicę).  

Nie zaszczepienie zdrowego dziecka naraża je na zachorowania na groźne choroby oraz 

niesie za sobą możliwość wystąpienia skutków ubocznych ciężkich chorób zakaźnych.  

„Zaszczep w sobie chęć 

szczepienia”- ogół  społeczeństwa
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8. Mysłowicka Liga Crossowa  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po raz czwarty objął         

honorowanym patronatem Mysłowicką Ligię Crossową. Łącznie od marca do listopada 

2016r. odbyło się 6 biegów,w których uczestniczyło ponad 1000 osób. 

 W ramach wielkiego finału, który odbył się  

w listopadzie na terenie Centralnego Muzeum 

Pożarnictwa w Mysłowicach odbyły się trzy biegi  

w kategorii: dzieci, kobiety i mężczyźni. Podczas gali 

Prezydent Miasta Mysłowice, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Katowicach oraz Prezes 

Mysłowickiego Klubu Biegacza NO. 1 dokonali 

uroczystego wręczenia statuetek, medali  i nagród. Na zakończenie biegów dla każdego 

uczestnika przygotowano poczęstunek. 

 

W ramach Mysłowickiej Ligi Crossowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach objął patronatem także III Śląski  Czterobieg  Zimowy  zorganizowany  na 

terenie Huty Rozalia w Mysłowicach. Bieg czwarty (31 styczeń) kończył  cykl  biegów, które 

odbyły się: 9, 16, 23 stycznia 2016 r.  W tym dniu  odbyło się podsumowanie Śląskiego 

Czterobiegu  Zimowego czyli Maratonu na raty, który pokazał jak można bawić się 

bieganiem. Łącznie w biegach wzięło udział około 200 miłośników biegania, którzy pokonali 

dystans 48 km. Na mecie biegacze otrzymali  medale, nagrody, słodycze oraz ciepły 

poczęstunek.  

 

    

9. VII GRAND PRIX  Mysłowic o Puchar Truchtacza 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po raz kolejny objął honorowym 

patronatem, a także włączył się w organizację VI Grand Prix Mysłowic. Łącznie od lutego do 

grudnia 2016 r. odbyło się 7 biegów, w których uczestniczyło 930 osób. Podczas biegów 

pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej w punkcie informacyjno-edukacyjnym prowadzili 

poradnictwo oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia  

i profilaktyki uzależnień.  

 

V Mysłowicka 

Liga Crossowa-
2016
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Wspólnie z Mysłowickim Stowarzyszeniem 

„Truchtacz” po raz kolejny  przystąpiono do 

akcji Polska Biega. Na terenie Parku „Bolina” 14 

maja 2016 r. odbył się bieg w ramach 

ogólnopolskiej akcji. Celem tego 

przedsięwzięcia było zachęcenie Ślązaków do 

aktywnego spędzania wolnego czasu na 

świeżym powietrzu. W biegu mogli startować 

wszyscy miłośnicy biegania i NORDIC WALKING bez względu na wiek. Uczestniczyło 

ponad 250 osób. Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz medale. Na wszystkich uczestników na 

mecie czekały upominki i poczęstunek. 

 

10. II Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik” 

II Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”   

 o Puchar Komendanta  Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbył się tradycyjnie  

w maju 2016 r. w Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR w Mysłowicach. Patronat nad 

Turniejem objął Prezydent Miasta Mysłowice oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Katowicach. W turnieju wzięły udział wszystkie mysłowickie szkoły. Każdą 

szkołę reprezentował 3 osobowy zespół. Turniej składał się z części teoretycznej oraz 

praktycznej, w której uczniowie zmierzyli się z dwoma zadaniami wymagającymi nie tylko 

znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, ale również umiejętności działania 

zespołowego. Nad prawidłowością wykonywania zadań praktycznych czuwał zespół 

sędziowski, w skład którego weszli przedstawiciele m.in. Państwowej Straży Pożarnej  

w Mysłowicach i Automobilu Mysłowickiego. Laureatami II Międzyszkolnego Turnieju 

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”. 

Międzyszkolny Turniej Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej„Młody 

Ratownik”.

 

Grand Prix Mysłowice - 2016

Grand Prix Mysłowice - 2016
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Dzięki dobrej współpracy z samorządem oraz instytucjami, organizacjami i placówkami 

oświatowymi, a także ze specjalistami z różnych dziedzin (lekarze, terapeuci, metodycy), 

którzy służyli swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem podczas szkoleń i narad dla 

szkolnych koordynatorów programów edukacyjnych, udało się skutecznie prowadzić 

działania profilaktyczne i efektywnie zrealizować programy prozdrowotne. 

Współpraca z lokalnymi mediami umożliwiła dotarcie do większej liczby mieszkańców 

Mysłowic i objęcie ich działaniami profilaktycznymi. 

 


