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Wstęp 

 

Szanowni Państwo, 
 

Pragnę przedstawić Państwu kolejny Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

wołomińskiego. Opracowanie zawiera zagregowane dane za 2022 rok. Niniejszy Raport zobrazuje 

Państwu działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2022 roku.  

 

Realizacja ustaw  przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego i zapobiegawczego 

nadzoru sanitarnego ma na celu poprawę stanu zdrowia, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców.  

Sprawujemy stały nadzór nad miejscami pracy, nauczania i wychowania, a także wypoczynku i rekreacji, 

placówkami medycznymi czy lokalami gastronomicznymi. Wyniki przeprowadzonych przez nas kontroli 

sanitarnych często są poparte wynikami badań laboratoryjnych. Monitorujemy między innymi jakość 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakość oferowanej żywności. 

W raporcie znajdziecie Państwo ponadto oceny i analizy dotyczące życia publicznego, w tym sytuacji 

epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych czy zagrożeń związanych z wprowadzaniem do obrotu 

niebezpiecznych substancji chemicznych czy środków zastępczych. 

Pragnę zwrócić również Państwa uwagę na działania w zakresie promocji zdrowia i kształtowania postaw 

prozdrowotnych mieszkańców powiatu podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w koalicji 

z władzami samorządowymi i lokalnymi partnerami. 

 

Zachęcam do lektury  i mam nadzieję, że znajdziecie Państwo szereg interesujących Was informacji. 
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Rozdział I 

Sekcja Epidemiologii 
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1. Zadania Sekcji 

 Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania chorób zakaźnych i pasożytniczych 

oraz zagrożeń związanych z ewentualnym atakiem bioterrorystycznym. 

 Nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych  i procesem dystrybucji szczepionek  do  

przeprowadzania  obowiązkowych  szczepień ochronnych. 

 Nadzór nad spełnianiem przez lekarzy obowiązku zgłaszania organom PIS niepożądanych 

odczynów poszczepiennych w tym podejmowanie działań mających na celu egzekwowanie 

ustawowego obowiązku zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych,  

 Działalność przeciwepidemiczna oraz nadzór epidemiologiczny w zakresie zapobiegania, a także 

zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem: zakażeń wirusem SARS-

CoV-2, zakażeń inwazyjnych wywołanych przez Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, podejrzeń i zachorowań na odrę i różyczkę 

w ramach światowego programu eliminacji  tych chorób,  zachorowań na ostre porażenia wiotkie 

(OPW) u dzieci i młodzieży do 15 r. ż. 

 Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach epidemicznych w tym chorób 

przenoszonych drogą pokarmową, oddechową, kontaktową. 

 Nadzór nad przypadkami chorób odzwierzęcych we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną,  w tym 

ognisk chorób odzwierzęcych przenoszonych przez żywność oraz nadzór nad przypadkami 

pokąsań. 

 Sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi oraz procedurami zapobiegania 

zakażeniom szpitalnym w  podmiotach wykonujących działalność leczniczą  

 Przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych. 

2. Kontrole sanitarne 

W 2022 r. przeprowadzono 62 kontroli sanitarnych w tym: 

  35 kontroli w 29 podmiotach leczniczych w ramach nadzoru higieny lecznictwa- zgodnie 

z harmonogramem kontroli na 2022 r  (w tym 6 kontroli w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie – ogniska zakażeń szpitalnych oraz dwukrotnie kontrole sprawdzające 

wykonania nieprawidłowości) 

  14 kontroli w 14 punktach szczepień w ramach nadzoru szczepień ochronnych – zgodnie 

z harmonogramem kontroli na 2022 r 
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 8 dodatkowych kontroli punktów szczepień w zakresie przestrzegania procedur dotyczących 

warunków transportu i przechowywania szczepionek, postępowania przy awarii urządzeń 

chłodniczych i sposobu identyfikacji szczepionek o krótkim terminie ważności bądź po ich 

przeterminowaniu.  

 1 kontrola po zdarzeniu niepożądanym po błędnie podanym szczepieniu u noworodka.  

 4 kontrole interwencyjne związane z przerwaniem łańcucha chłodniczego w podmiotach 

leczniczych prowadzących szczepienia ochronne. 

 Wydano 2 decyzje finansowe i 3 decyzje administracyjne dotyczące placówek medycznych.  

3. Szczepienia ochronne 

 Odnotowano 13 niepożądane odczyny poszczepienne u dzieci, w tym 1 poważny i 12 łagodnych. 

W 1 przypadku dziecko było hospitalizowane. U dzieci nastąpił pełny powrót do zdrowia.  

 6 niepożądane odczyny poszczepienne u dorosłych po szczepieniu p/ COVID-19, w tym 4 łagodne 

i 2 poważne. Nie odnotowano hospitalizacji.  

 Wydano 599 razy szczepionki podległym placówkom leczniczym prowadzącym szczepienia 

u dzieci i dorosłych 

4. Choroby zakaźne 

 394 wywiady epidemiologiczne 

  Przyjęto 1604 pacjentów w ramach wykonywania badań w kierunku nosicielstwa dla 

pracowników i uczniów szkół medycznych i gastronomicznych. Dodatkowo wydano 101 odpisów 

badań.  

 Zarejestrowano 14 zgonów wywołanych chorobami zakaźnymi (innymi niż COVID-19) 

  W powiecie wołomińskim odnotowano 21 140 zachorowań na choroby zakaźne, przy czym 

w 978 przypadkach nastąpiła hospitalizacja. Poniżej przedstawiono zachorowania na wybrane 

choroby w powiecie wołomińskim: 

a) Zakażenia SARS-CoV-2: 19 048 osób czy przypadków 

W 2022 roku odnotowano 130 zgonów, w tym 116 z powodu COVID-19 oraz hospitalizację 19 131 osób. 

Porównanie danych tych z rokiem ubiegłym przedstawiono na wykresie 1. 
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Wykres 1: Liczba zakażeń i hospitalizacji wirusem SARS-CoV-2 w 2021 i 2022 roku 

W 2022 roku odnotowano 70 ognisk zachorowań na COVID-19. Ich strukturę przedstawiono na 

wykresie 2. 

 

Wykres 2: Występowanie ognisk COVID-19 

W powiecie wołomińskim przeprowadzono w I kwartale 2022r- 3 kontrole dot. szczepień p. COVID-19 i 86 

kontroli z Policją w ramach nadzoru nad przestrzeganiem obostrzeń epidemiologicznych związanych 

z wystąpieniem stanu epidemii. Kontrole odbywały się głównie w galeriach handlowych, targowiskach 

miejskich, aptekach, cukierniach. W Tym okresie pracownicy PSSE w Wołominie nałożyli 10 mandatów 

karnych za brak maseczek lub nieprawidłowe ich noszenie na łączną sumę 500 zł.  

PSSE w Wołominie prowadził akcje informacyjne dotyczące aktualnych zasad postępowania i ograniczeń 

związanych z COVID-19.  
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b) Wirusowe zakażenia jelitowe: 449 osób (w tym 402 hospitalizacje) przedstawione na wykresie 3. 

 

Wykres 3: Liczba zakażeń i hospitalizacji z powodu zakażeń jelitowych w 2021 i 2022 roku 

 

c) Biegunka i zapalenie żołądkowo – jelitowe: 166 osób (w tym 13 hospitalizowanych). Dane zostały 

zobrazowane na wykresie 4. 

 

Wykres 4: Liczba zachorowań na biegunkę i zapalenia żołądkowo-jelitowe w 2021 i 2022 roku 
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d) Ospa wietrzna: 965 osób (w tym 3 hospitalizowane). Porównanie danych z 2021 i 2022 roku 

przedstawia wykres 5. 

 

Wykres 5: Liczba zachorowań na ospę wietrzną w 2021 i 2022 roku 

 

e) Podejrzenia grypy: 11 141 osób. Porównanie liczby podejrzeń zachorowań na ospę wietrzną 

w 2021 i 2022 obrazuje wykres nr 6. 

 

Wykres 6: Liczba podejrzeń zachorowań na grypę w 2021 i 2022 roku 
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f) Szkarlatyna:  74 osób 

g) Świnka: 7 osób 

h) Małpia ospa: 6 osób, wszystkie hospitalizowane. U wszystkich osób nastąpił pełny powrót do 

zdrowia. Wydano 2 decyzje dot. kwarantanny po kontakcie z osobą chorą na małpią ospę.  

i) Kiła: 40 osób 

j) HIV: 12 osób 

k) Borelioza: 47 osób 

5. Podsumowanie 

Do marca 2022 r Sekcja Epidemiologii była zaangażowana w pracę związaną z zakażeniami COVID-19 

oraz innymi chorobami zakaźnymi. W międzyczasie pracownicy EP opracowywali raporty miesięczne, 

kwartalne i roczne z działalności Sekcji Epidemiologii. Po ustabilizowaniu sytuacji związanej z COVID-

19 upoważnieni pracownicy Sekcji EP powrócili do wykonywania stałych obowiązków  (kontrole 

w terenie). Ponownie zaczęto przyjmować próby na wykonywanie badań w kierunku Shigelli i 

Salmonelli do celów sanitarno- epidemiologicznych.  W ciągu roku stale prowadzono nadzór nad 

chorobami zakaźnymi w tym ze szczególnym uwzględnieniem nowej jednostki chorobowej, małpiej 

ospy, której to przypadki zostały odnotowane na terenie powiatu wołomińskiego. Bez względu na 

sytuację epidemiologiczną prowadzony był nadzór nad wyszczepialnością dzieci i młodzieży 

zamieszkujących powiat wołomiński.  Dystrybucja preparatów szczepionkowych podległym 

placówkom medycznym odbywała się nieprzerwanie (zgodnie z zapotrzebowaniem).   
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Rozdział II 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia 
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1. Zadania Sekcji 

 Stosowanie w nadzorze nad obiektami obowiązujących przepisów prawnych z uwzględnieniem 

nowych aktów prawnych, zarówno wspólnotowych jak i krajowych. 

 Prowadzenie działań kontrolnych w zakładach w zakresie przestrzegania wymagań prawnych oraz 

warunków sanitarno-higienicznych i ich wyposażenia w procesie produkcji i obrocie żywnością, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych zakładów, w których występują zdarzenia niezgodne 

z wymaganiami prawa żywnościowego na podstawie zgłaszanych interwencji do Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie. 

 Ocena jakościowa posiłków oraz sposób żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego 

na podstawie prowadzonej dokumentacji żywieniowej, w tym jednostkach systemu oświaty. 

 Prowadzenie nadzoru nad obiektami prowadzącymi działalność żywnościowo-żywieniową, 

obiektami obrotu żywnością, zakładami produkcji i dystrybucji suplementów diety, żywności 

specjalnego przeznaczenia oraz środków spożywczych wzbogacanych, materiałami i wyrobami 

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 

 Doskonalenie funkcjonowania systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed tzn. System 

Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach), w szczególności sprawności 

przepływu informacji z innymi państwowymi organami kontroli. 

 Prowadzenie ścisłej współpracy z innymi Organami urzędowej kontroli żywności, a w szczególności  

z Inspekcją Weterynaryjną, uwzględniając podział kompetencji wynikający z porozumień 

zawartych pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny w Wołominie 

a Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie, jak również realizowanie ustaleń zawartych 

w porozumieniu z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcją Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nadzoru nad produkcją pierwotną. 

 Prowadzenie na bieżąco bazy danych obiektów branży żywnościowej będących pod nadzorem 

PPIS w Wołominie. 

 Prowadzenie wzmożonego nadzoru nad targowiskową sprzedażą mięsa i jego przetworów m.in. 

na targowiskach z uwagi na występowanie ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie 

powiatu wołomińskiego. 

 Prowadzenie działań we współpracy z innymi służbami w celu wyeliminowania nielegalnych 

punktów sprzedaży żywności zlokalizowanych na targowiskach na terenie powiatu 

wołomińskiego. 

 Współpraca z innymi Sekcjami PSSE w Wołominie m.in. w opiniowaniu projektów 

nowobudowanych obiektów żywieniowo-żywnościowych we współpracy z Sekcją 
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Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, w  opracowaniach ognisk zatruć pokarmowych we 

współpracy z Sekcją Epidemiologii, przeprowadzanie prelekcji/wykładów w ramach szerzenia 

wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności we współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia. 

 Opracowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do 

obrotu żywność, decyzji nakazujących wykonanie obowiązków w celu poprawy stanu sanitarnego, 

wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów będących pod nadzorem Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w Wołominie, rejestracji oraz wydawania zatwierdzenia obiektów lub 

urządzeń ruchomych i tymczasowych, dla podmiotów, które produkują lub wprowadzają do 

obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń, rejestracji urządzeń dystrybucyjnych, oraz 

prawidłowości ich znakowania, dla podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu 

żywność z tych urządzeń. 

 Prowadzenie nadzoru nad sprzedażą internetową suplementów diety, żywności dla określonych 

grup oraz środków wzbogacanych. 

 Realizację tzw. Planu Pobierania Próbek do badań żywności w ramach urzędowej kontroli 

i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wołominie na podstawie wytycznych 

otrzymanych od Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 Koordynowanie działań związanych z oceną stopnia wdrażania i skuteczności systemu HACCP  

w zakładach żywnościowo-żywieniowych. 

 Współpraca w Zespole Zarządzania Kryzysowego na terenie powiatu wołomińskiego w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

 

2. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych  

W roku 2022, na terenie powiatu wołomińskiego nadzorem sanitarnym objęte były: obiekty prowadzące 

działalność żywnościowo-żywieniową, obiekty mające pośrednio wpływ na jakość zdrowotną żywności 

(określone jako wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością), miejsca 

obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją statystyczną podział obiektów żywnościowo-żywieniowych 

przedstawiona na grafice 1. 



 

Stan sanitarny powiatu wołomińskiego w 2022 roku 

  19 

 

 

Grafika 1: Podział obiektów żywnościowo-żywieniowych 
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Ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. na terenie powiatu wołomińskiego zarejestrowanych jest 2364 

obiektów żywnościowo-żywieniowych (tj. o 210 obiektów więcej niż w 2021 roku). W 2022 r. wykreślono 

22 obiekty z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli PPIS w Wołominie. Najliczniejszą grupę 

zakładów żywnościowo-żywieniowych na terenie powiatu wołomińskiego (podobnie jak w latach 

ubiegłych) stanowią obiekty obrotu żywnością (61%). Następną grupę stanowią zakłady żywienia 

zbiorowego otwartego i zamkniętego – odpowiednio 15% i 14%. Najmniej liczną grupę stanowią zakłady 

produkcji żywności 9%. Struktura poszczególnych grup obiektów w ogólnej liczbie nadzorowanych 

zakładów przedstawiono na wykresie nr XXX. 

 

Wykres 7: Struktura obiektów żywnościowo-żywieniowych w 2022 roku 

Coroczna ocena sanitarna zakładów obejmowała: 

1. Bieżące kontrole sanitarne, w tym kontrole interwencyjne. 

2. Ocenę stanu sanitarnego, według ujednoliconego systemu ocen (arkusza oceny zakładu) tzw. urzędowe 

kontrole żywności zgodnie z Harmonogramem Planowanych Kontroli na 2022 rok. 

3. Kontrole sanitarne sprawdzające, mające na celu weryfikację wykonania decyzji administracyjnych 

nakazujących poprawę stanu technicznego kontrolowanych obiektów. 

4. Ocenę jakości zdrowotnej żywności na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych 

w obiektach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu (zgodnie z Planem pobierania próbek 

do badań żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu). 
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W 2022 r. przeprowadzono łącznie 789 kontroli w nadzorowanych obiektach. W tabeli 1 oraz na wykresie 

8 przedstawiono zestawienie liczby kontroli wykonanych przez pracowników Sekcji HŻiŻ. 

Tabela 1: zestawienie liczby kontroli w 2021 i 2022 roku 

KONTROLE 
ROK 

2021  2022  

Liczba wszystkich kontroli, w tym: 579 789 

 liczba kontroli planowo wykonanych (UKŻ) 143 168 

 liczba kontroli sprawdzających 42 81 

 liczba kontroli interwencyjnych 74 81 

 liczba pozostałych kontroli sanitarnych 320 456 

 

 

Wykres 8: Zestawienie przeprowadzonych kontroli w 2021 i 2022 roku 

Kontrole w zakresie przestrzegania wymagań sanitarnohigienicznych przeprowadzane są zgodnie 

z wytycznymi i procedurami opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Nadzór jest 

prowadzony w wielu obszarach i dotyczą m.in. warunków produkcji, przechowywania i sprzedaży 

żywności, prawidłowości prowadzonych procesów technologicznych, nadzoru nad jakością zdrowotną 

żywności oraz przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,  

579

143

42
74

320

789

168

81 81

456

LICZBA WSZYSTKICH 
KONTROLI

LICZBA KONTROLI 
PLANOWO 

WYKONANYCH (UKŻ)

LICZBA KONTROLI 
SPRAWDZAJĄCYCH

LICZBA KONTROLI 
INTERWENCYJNYCH

LICZBA POZOSTAŁYCH 
KONTROLI SANITARNYCH

Zestawienie przeprowadzonych kontroli 

2021 2022



 

Stan sanitarny powiatu wołomińskiego w 2022 roku 

  22 

 

 

a także wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi, znakowania żywności wprowadzanej do obrotu, 

prawidłowości prezentacji i reklamy suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego zamieszczanych na stronach internetowych, transportu środków spożywczych, stan 

sanitarny i techniczny zakładów, w tym pomieszczeń, gdzie regularnie jest przygotowywana żywność.  

W trakcie kontroli oceniane jest także, zaopatrzenie w wodę i jej jakość zdrowotna, higiena procesów 

produkcji i dystrybucji żywności, higiena personelu i prawidłowość odzieży ochronnej oraz wdrożenie 

i prowadzona dokumentacja systemów jakości tj. dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej GHP/GMP 

oraz system HACCP.  

Zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą 10% stanowiły kontrole interwencyjne. Interwencje zgłaszane 

były przez konsumentów i klientów w formie pisemnej, telefonicznej, elektronicznej, w tym przy 

wykorzystaniu platformy ePUAP i systemu SEPIS. Zgłoszenia dotyczyły m.in. sprzedaży środków 

spożywczych w miejscach niespełniających wymagań sanitarnohigienicznych, w tym bez wydanej decyzji 

zatwierdzającej przez właściwego PPIS, żywności niewiadomego pochodzenia m.in. na targowiskach 

i obiektach ruchomych, środków spożywczych po upływie ich terminu przydatności do spożycia lub dacie 

minimalnej trwałości, niewłaściwych warunków sanitarnohigienicznych i technicznych w zakładach 

przygotowujących żywność, przechowywania żywności w nieprawidłowych warunkach tj. niezgodnie 

z deklaracją producenta, nieprawidłowego żywienia dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych, 

braku orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników oraz nieprawidłowości lub braki 

w oznakowaniu środków spożywczych. Z 81 przeprowadzonych kontroli interwencyjnych 

w 21 przypadkach zarzuty potwierdziły się. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 19 mandatów 

karnych na łączną kwotę 6 300 złotych. Warto zwrócić uwagę, iż zwiększona liczba interwencji (w 

porównaniu do 2021r.) zgłaszanych przez konsumentów i klientów, powiązana jest z większą 

świadomością społeczeństwa w zakresie jakości żywności i żywienia oraz warunków jej sprzedaży. 

Przeprowadzono 81 kontroli sprawdzających (co stanowi 10% wszystkich kontroli), w celu weryfikacji 

poprawy stanu sanitarnohigienicznego oraz wykonania zaleceń pokontrolnych. Na podstawie 

przeprowadzonych kontroli sprawdzających stwierdzono, że osoby zobowiązane do usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości zastosowały się do zaleceń – we wszystkich przypadkach zastosowano 

się do zaleceń pokontrolnych. Ponadto w przypadkach naruszenia przepisów prawa żywnościowego, PPIS 

w Wołominie wydał 37 decyzji nakazujących poprawę stanu technicznego w obiektach nadzorowanych 

z określonym terminem wykonania. 

W 2022 r. zgodnie z ustawowym obowiązkiem zatwierdzania obiektów, które produkują lub wprowadzają 

do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
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w Wołominie na podstawie przeprowadzonych kontroli wydał 190 decyzji zatwierdzających oraz dokonał 

33 wpisów do rejestru zakładów, w których zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) nie jest wymagane zatwierdzenie przez PPIS, a jedynie 

uzyskanie wpisu do rejestru zakładów. Do takich obiektów zaliczamy m.in. podmioty zajmujące się 

obrotem materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, podmiotów działających na 

rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i rolniczy handel detaliczny pochodzenia 

roślinnego oraz producentów przygotowujących żywność w warunkach domowych, która regularnie jest 

wprowadzana do obrotu. Warto zwrócić uwagę, iż w 2022 r. zwiększyła się liczba wniosków składanych 

w ramach produkcji domowej. W porównaniu do ubiegłego roku, w 2022 r. złożono o 75 % więcej 

wniosków o wpis do rejestru w celu rejestracji przez PPIS w Wołominie. 

W ramach urzędowej kontroli żywności oraz monitoringu realizowano pobór próbek do badań 

laboratoryjnych. W roku sprawozdawczym pobrano łącznie 280 próbek żywności (o 46% więcej 

w porównaniu do roku 2021), w tym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

W 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie skierował do Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie 5 wniosków o nałożenie kar pieniężnych na 

podmioty, które naruszyły przepisy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 

r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), ze względu na rozpoczęcie działalności bez złożenia wniosku 

o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz 1 wniosek niewycofania środka spożywczego objętego powiadomieniem 

alarmowym RASFF. W 5 przypadkach nałożono kary pieniężne w łącznej kwocie 16 279,80 złotych, 

a w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. W odniesieniu do sprawozdania za 2021 

rok w 2 wnioskach o ukaranie, w których trwało postępowanie, PPIS w Wołominie otrzymało w roku 2022 

decyzję o nałożeniu kar pieniężnych w łącznej kwocie 3 500 złotych dla obu przypadków. 

W minionym roku upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Wołominie nałożyli 91 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 28 650 złotych. 

W okresie letnim w ramach akcji pn. „Bezpieczne Wakacje” oraz ferii zimowych akcji pn. „Bezpieczne 

Ferie” przeprowadzano dodatkowe kontrole w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży we współpracy 

z Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Przedmiotem 

kontroli była higiena przygotowywania posiłków i jakość zdrowotna używanych surowców, w tym ich 

identyfikowalność, terminy przydatności do spożycia, warunki przechowywania żywności oraz wydawania 

przygotowanych/dostarczonych posiłków. Sprawdzano również orzeczenia do celów sanitarno- 
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epidemiologicznych osób upoważnionych do przygotowywania i wydawania posiłków. W kontrolowanych 

obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Na 2022 rok zaplanowano 182 urzędowych kontroli żywności (zgodnie z harmonogramem planowanych 

Kontroli na 2022 rok), z czego wykonano 168. Niewykonanie planu kontroli (co stanowi 9%) 

spowodowane było zwiększoną liczbą interwencji, nałożenia dodatkowych zadań przez WSSE 

w Warszawie oraz zwiększonej liczby poboru próbek żywności. Ponadto oprócz kontroli zaplanowanych 

w harmonogramie pracownicy Sekcji HŻiŻ przeprowadzili 618 kontroli doraźnych, co daje łączną liczbę 

789 przeprowadzonych kontroli sanitarnych, w tym 81 kontroli interwencyjnych, 81 kontroli 

sprawdzających po stwierdzeniu nieprawidłowości, 456 kontroli tematycznych oraz 277 kontroli na 

wniosek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związanych z produkcją i/lub obrotem 

żywności. Poniżej w tabeli 2 oraz na wykresie 9 przedstawiono zestawienie ogólne o wykonanych 

czynnościach w ramach nadzoru nad obiektami żywnościowo-żywieniowymi. 

Tabela 2: Wyszczególnienie czynności wykonanych przez pracowników Sekcji HŻŻ w 2021 i 2022 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
ROK 

2021 2022 

Liczba wszystkich kontroli 579 789 

Liczba wszystkich wydanych decyzji 197 257 

Liczba mandatów 65 91 

Kwota mandatów 23 050 zł 28 650 zł 

Liczba próbek żywności 192 280 

Liczba wydanych decyzji finansowych 135 228 

Kwota wydanych decyzji finansowych 11 873 zł 20 113 zł 

Liczba wniosków o ukaranie 4 6 

 

Wykres 9: Zestawienie czynności wykonanych przez pracowników Sekcji HŻŻ w 2021 i 2022 roku 
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Poniżej przedstawiono powtarzające się i najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie 

wykonywania czynności kontrolnych przeprowadzonych w 2022 roku: 

1. Obiekty produkcji żywności (m.in. wytwórnie i automaty do lodów, piekarnie, ciastkarnie, przetwórnie 

owocowo-warzywne, zakłady garmażeryjne, wytwórnie napojów bezalkoholowych, wytwórnie wyrobów 

cukierniczych, wytwórnie substancji dodatkowych). 

Najczęstsze stwierdzone niezgodności: 

 zły stan techniczny wyposażenia i sprzętu; 

 brudno utrzymane pomieszczenia i wyposażenie; 

 brak prawidłowej segregacji surowców, półproduktów i gotowych wyrobów; 

 używanie do produkcji środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia; 

 brak badań właścicielskich; 

 niewłaściwy stan sanitarnohigieniczny zakładu; 

 obecność szkodników; 

 system HACCP niedostosowany do potrzeb zakładu; 

 brak zapisów wynikających z opracowanych procedur GMP/GHP oraz systemu HACCP. 

2. Obiekty obrotu żywnością (sklepy, w tym super i hipermarkety, kioski sprzedające mięso i środki 

spożywcze, w tym kioski na targowiskach, magazyny i hurtownie, obiekty ruchome i tymczasowe typu 

food-trucki, przyczepy gastronomiczne itp., środki transportu). 

Najczęstsze stwierdzone niezgodności: 

 prowadzenie działalności sprzedaży i wprowadzania do obrotu środków spożywczych bez wydanej 

decyzji zatwierdzającej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie; 

 niewycofanie środka spożywczego tj. francuskiego sera koziego objętego powiadomieniem RASFF 

ze względu na obecność metalowych ciał obcych; 

 brak zapisów wynikających z opracowanych procedur GHP/GMP oraz systemu HACCP; 

 środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia; 

 nieprawidłowe warunki przechowywania i sprzedaży środków spożywczych; 

 niewłaściwy stan sanitarnohigieniczny pomieszczeń; 

 brudny sprzęt, pomieszczenia, urządzenia chłodnicze; 

 obecność odchodów gryzoni; 

 brak do wglądu orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników; 

 brak warunków do higienicznego mycia i osuszania rąk oraz brak dostępu do ciepłej wody. 
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3. Obiekty żywienia zbiorowego otwarte (restauracje oraz zakłady małej gastronomii – tj. zakłady 

przygotowujące posiłki na bazie półproduktów i wyrobów gotowych podlegających jedynie obróbce 

termicznej). 

Najczęstsze stwierdzone niezgodności: 

 prowadzenie działalności produkcyjnej niezgodnie z decyzją zatwierdzającą wydaną przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie (zmiana funkcjonalności 

pomieszczeń); 

 brak zapisów wynikających z opracowanych procedur GHP/GMP oraz systemu HACCP; 

 wykorzystanie do przygotowania posiłków środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej,  

w tym po upływie terminu przydatności do spożycia; 

 niewłaściwy stan sanitarnohigieniczny w obiektach gastronomicznych, w tym brudne 

pomieszczenia i sprzęt używany do przygotowywania posiłków; 

 rzeczy osobiste pracowników oraz środki czystości i sprzęt porządkowy przechowywane 

w miejscach do tego niewyznaczonych;  

 brak pełnej identyfikowalności środków spożywczych, w tym produktów pochodzenia 

zwierzęcego (ryby, mięso); 

 brak orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników; 

 brak prawidłowej odzieży ochronnej u pracowników; 

 brudne pomieszczenie kuchenne (blaty robocze, podłoga, sufity); 

 obecność odchodów gryzoni; 

 w urządzeniach chłodniczych brak segregacji asortymentowej; 

 magazynowanie środków spożywczych na podłogach, w przedsionkach toalet, szatniach; 

 brak aktualnego wyniku badania wody; 

 brak warunków do higienicznego mycia i osuszania rąk. 

4. Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte (stołówki pracownicze, stołówki w zakładach pracy, bloki 

żywienia w szpitalach, bloki żywienia w domach opieki społecznej, stołówki m.in. w żłobkach i domach 

małego dziecka, szkolne, przedszkolne, w domach dziecka i młodzieży, koloniach i półkoloniach, 

w zakładach specjalnych i wychowawczych, zakłady usług cateringowych itp.). 

Najczęstsze stwierdzone niezgodności: 

 brak zapisów wynikających z opracowanych procedur GHP/GMP oraz systemu HACCP; 

 wykorzystanie do przygotowania posiłków środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej,  

w tym po upływie terminu przydatności do spożycia; 
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 niewłaściwy stan sanitarnohigieniczny w w/w obiektach, w tym brudne pomieszczenia i sprzęt 

używany do przygotowywania posiłków; 

 rzeczy osobiste oraz lekarstwa pracowników oraz środki czystości i sprzęt porządkowy 

przechowywane w miejscach do tego niewyznaczonych;  

 brak pełnej identyfikowalności środków spożywczych, w tym produktów pochodzenia 

zwierzęcego (ryby, mięso); 

 brak rozdziału surowców i gotowych wyrobów; 

 brak orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników; 

 brak prawidłowej odzieży ochronnej u pracowników; 

 brudne pomieszczenie kuchenne (blaty robocze, podłoga); 

 w urządzeniach chłodniczych brak segregacji asortymentowej; 

 magazynowanie środków spożywczych na podłogach, w przedsionkach toalet, szatniach; 

 brak warunków do higienicznego mycia i osuszania rąk; 

 brak aktualnego wyniku badania wody, przeglądu wydajności wentylacji; 

 niespełnienie wymagań w opracowanych jadłospisach i produktach stosowanych 

w przygotowywaniu posiłków, które powinny być stosowane w ramach żywienia zbiorowego 

dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

26 lipca 2016 r. 

Dodatkowo przeprowadzono 21 kontroli na targowiskach miejskich znajdujących się na terenie powiatu 

wołomińskiego. Skontrolowano sprzedaż targowiskową mięsa i jego przetworów, także w związku 

z zagrożeniem ASF (Afrykański Pomór Świń) na terenie województwa mazowieckiego.  Przeprowadzono 

kontrole obiektów obrotu żywnością na targowiskach tj. pawilonów handlowych, stanowisk oraz 

obiektów ruchomych i tymczasowych. Sprawdzono warunki sanitarnohigieniczne sprzedaży mięsa i jego 

przetworów oraz pochodzenie produktów mięsnych. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 

11 mandatów karnych na łączną kwotę 3 800 złotych. Ponadto w obiektach obrotu żywnością i żywienia 

zbiorowego nadal kontrolowane jest pochodzenie i  identyfikowalność mięsa wieprzowego, dziczyzny 

oraz jego przetworów. 

3. Jakość zdrowotna środków spożywczych 

Badania jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością przeprowadzane były w Dziale Laboratorium Żywności w Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, a także w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie. Ponadto PSSE w Wołominie 

w ramach współpracy przekazywała pobrane próbki do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –  
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Państwowego Zakładu Higieny. Próbki do badań pobierano zgodnie z „Planem pobierania próbek do 

badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

w Wołominie na 2022 rok” – na podstawie wytycznych otrzymanych od Głównego Inspektora 

Sanitarnego. W 2022 r. przez pracowników Sekcji HŻiŻ pobrano łącznie 280 próbek. Z wszystkich 

pobranych próbek 272 stanowiły próbki środków spożywczych, ale także gotowych dań do 

bezpośredniego spożycia, suplementów diety oraz lodów. Badania dla w/w grup były wykonywane w 

kierunku obecności m.in.: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Bacillus, Escherichia coli, 

Campylobacter spp., pleśni, pestycydów, WWA, histaminy, metali ciężkich, substancji dodatkowych, 

estrów 3 MCPD. Zakwestionowano 9 próbek w zakresie wykrycia obecności Escherichia coli, 

Campylobacter spp. w mięsie drobiowym, przekroczenia określonych parametrów WWA w liściu lubczyku 

oraz poziomu pestycydów w papryce czerwonej i żółtej. W pozostałych zakresach w/w nie 

zakwestionowano żadnej próbki oraz ocena organoleptyczna nie budziła zastrzeżeń. 

Ponadto pobrano do badania 10 próbek suplementów diety, gdzie również jakość zdrowotna nie uległa 

zakwestionowaniu. W 1 przypadku wniesiono uwagi do znakowania w zakresie braku oznaczenia kraju 

pochodzenia. Dokumentację dla w/w produktów przekazano do właściwej terenowo Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie znajduje się zakład produkcyjny pobranych suplementów diety, celem 

podjęcia działań zgodnie z kompetencjami. 

W ramach realizacji rocznego planu pobierania próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością, pobrano do badań laboratoryjnych 8 próbek z tego zakresu. Badaniami objęto 

produkty z następujących grup: 

 pojemniki plastikowe z pokrywką do kontaktu z żywnością, 

 wyroby szklane i kryształowe (naczynia do picia, dekorowane w obszarze obrzeża i kryształowe), 

 puszki metalowe do napojów gazowanych. 

Zakres przeprowadzonych badań obejmował migrację ołowiu i kadmu, ocenę organoleptyczną, migrację 

specyficzną z dodatkiem biosubstancji – formaldehyd oraz bisfenolu A. Przeprowadzone badania nie 

wykazały niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Funkcjonowanie systemu RASFF oraz powiadomienia w 
systemie RASFF dotyczące żywności 

W oparciu o Procedury Funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności 

i Paszach, zapewniono prawidłowe funkcjonowanie sytemu RASFF na terenie działania powiatu 

wołomińskiego. 
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W 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie otrzymał 147 powiadomień 

alarmowych i informacyjnych z systemu RASFF. Przedmiotem powiadomień były produkty spożywcze, 

w których wykryto zagrożenia (mikrobiologiczne, chemiczne bądź fizyczne) oraz materiały i wyroby do 

kontaktu z żywnością stwarzające bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów. 

W przypadku powiadomień otrzymanych w systemie RASFF dotyczących niebezpiecznych środków 

spożywczych, na listach dystrybucyjnych produktów podlegających procedurze wycofania, wskazano 

obiekty objęte nadzorem PPIS w Wołominie. Były to przede wszystkim sklepy wielkopowierzchniowe 

(super i hipermarkety), hurtownie – głównie na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej przy ul. Piłsudskiego 

180 w Ząbkach oraz sklepy spożywczo-przemysłowe. W każdym przypadku otrzymania informacji 

o produkcie niezgodnym podejmowano działania zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

W 25 przypadkach środki spożywcze zostały wycofane z obrotu tj. zwrócone do dystrybutora/producenta 

i przekazane do utylizacji. Ponadto w ramach poboru próbek żywności zaplanowanych na 2022 r. na 

podstawie otrzymanych wyników z Laboratorium WSSE, pracownicy Sekcji HŻiŻ zgłosili 4 przypadki 

w ramach powiadomienia RASFF oraz nadzorowali proces wycofania z obrotu następujących środków 

spożywczych tj. liść lubczyku (przekroczenie dopuszczalnych poziomów WWA) oraz papryki czerwonej 

i żółtej (przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydów). 

5. Graniczna kontrola sanitarna żywności 

Do zadań statutowych Sekcji HŻiŻ należy także przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach 

celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności oraz kontroli dokumentacji środków 

spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu 

żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących 

członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

W 2022 roku na tej podstawie Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołominie wydał ogółem 

402 świadectwa jakości zdrowotnej (z wynikiem pozytywnym) w ramach granicznej kontroli sanitarnej, 

w tym:  

 dla importowanych środków spożywczych -  wydano 21 świadectw; 

 dla importowanych materiałów i wyrobów do kontaktu do z żywnością – wydano 6 świadectw; 

 dla środków spożywczych wywożonych do krajów trzecich poza UE (eksport) - wydano 375 

świadectw. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentów nie wydawano decyzji zakazujących wprowadzenia 

do obrotu dla importowanej żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. 
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6. Współpraca z innymi jednostkami/organami kontrolnymi 
i środkami masowego przekazu  

W 2022 r. kontynuowano współpracę z Inspekcją Weterynaryjną na podstawie Porozumienia 

o współpracy pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominie a Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii w Warszawie. Zaktualizowano listy obiektów objętych pod wspólnym nadzorem 

przez PPIS i PLW. Przeprowadzono m.in. wspólne kontrole na targowiskach miejskich w Radzyminie, 

Tłuszczu i Wołominie, w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto wspólnie 

z przedstawicielami PIW w Warszawie przeprowadzono także kontrolę w sklepie Intermarche Radzymin 

w sprawie weryfikacji podejrzenia wykorzystywania do produkcji mrożonego mięsa. 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 1 kontrolę w gospodarstwie rolnym pozyskującego środki 

spożywcze pochodzenia roślinnego w ramach produkcji pierwotnej (malina) przy współudziale 

przedstawicieli Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i Nasiennictwa. W trakcie czynności 

kontrolnych nie stwierdzono uchybień. 

Ponadto w roku 2022 w związku z trwającym wprowadzonym stanem epidemii na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej Pracownicy sekcji HŻiŻ w I kwartale 2022 r. brali także czynny udział 

w zagadnieniach z zakresu epidemiologii dotyczących COVID-19. W ramach współpracy z Sekcją 

Epidemiologii przeprowadzali wywiady epidemiologiczne z osobami, które uzyskały wynik pozytywny 

w kierunku SARS-CoV-2, przeprowadzali dochodzenie epidemiologiczne w ramach ognisk występujących 

w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) oraz zakładach produkujących żywność. Pomagali 

również w przygotowywaniu raportów z prowadzonej działalności epidemiologicznej. Ponadto 

pracownicy Sekcji HŻiŻ przeprowadzali kontrole pod kątem przestrzegania zasad sanitarnych - nakazów 

i zakazów związanych z pandemią koronawirusa - także z przedstawicielami Komedy Powiatowej Policji 

w Wołominie oraz przy wsparciu Komisariatów Policji z terenu powiatu wołomińskiego. W trakcie 

przeprowadzania czynności kontrolnych sprawdzano przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego 

tj. prawidłowego noszenia maseczek – zasłaniania ust i nosa, zapewniania stanowisk z płynem do 

dezynfekcji rąk, zachowywania odpowiedniego dystansu społecznego oraz kontroli liczby osób 

przebywających  w obiekcie. Kontrole przeprowadzone były przez Pracowników sekcji HŻiŻ w obiektach 

żywnościowo-żywieniowych m.in. sklepach, w tym super i hipermarketach, galeriach handlowych, 

obiektach obrotu kosmetykami, obiektach żywienia zbiorowego otwartego. Pracownicy w/w 

przeprowadzili łącznie 63 kontrole związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego związanego z COVID-

19 oraz nałożyli 8 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 400 złotych. 
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We współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Sekcji Higieny Żywności i Żywienia 

w ramach kampanii informacyjnej EFSA „Wybieraj Bezpieczną Żywność” przeprowadzono spotkanie dla 

kobiet w wieku pomiędzy 25 a 45 lat. Na spotkaniu przedstawiono prezentację dot. ww. kampanii 

informacyjnej. Poinformowano o celu kampanii oraz omówiono obszary związane z kampanią 

tj. suplementami diety, higieną żywności oraz znakowaniem żywności i alergenami. Ponadto pracownik 

Sekcji HŻiŻ  udzielił odpowiedzi na pytania osobo uczestniczącym w spotkaniu związane z suplementami 

diety oraz o prawidłowych nawykach żywieniowych. Uczestnicy pogadanki zadawali pytania także 

nt. znakowania żywności, między innymi dot. stosowanych dodatków do żywności, barwników oraz 

substancji konserwujących. Kobiety były zainteresowane tematyką prawidłowo skomponowanej diety 

oraz kształtowaniem odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci do lat 10. Zachęcono  kobiety 

do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Dla uczestników spotkania dostępne były 

materiały edukacyjne dot. zaleceń zdrowego żywienia. Młodzi rodzice byli zainteresowani dodatkowymi 

spotkaniami związanymi z  ww. tematyką, a zwłaszcza związaną z suplementami diety oraz ich interakcją 

z żywnością. 

Ponadto w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu wołomińskiego, wyznaczono 

pracowników Sekcji HŻiŻ, którzy będą wykonywać zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przy 

pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie powiatu wołomińskiego. Do zadań 

PCZK należy m.in.: 

 ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne; 

 przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Planie 

Zarządzania Kryzysowego w powiecie wołomińskim; 

 przekazywanie do wiadomości informacji związanych z zagrożeniami; 

 realizowanie zadań wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego powiatu wołomińskiego; 

 realizacja decyzji podjętych przez Szefa Zespołu. 

W ramach zarządzania kryzysowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie wraz 

z wyznaczonymi pracownikami wykonuje zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, 

zapobieganie i usuwanie zagrożeń biologicznych, w szczególności spowodowanych działalnością 

terrorystyczną oraz zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych. Zadania te 

polegają przede wszystkim na stałym nadzorze oraz zbieraniu informacji o potencjalnych zagrożeniach 

i aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na obszarze powiatu wołomińskiego. 
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7. Podsumowanie  

W roku 2022 na terenie powiatu wołomińskiego kontynuowano nadzór sanitarny nad obiektami 

prowadzącymi działalność żywnościowo-żywieniową, miejscami obrotu materiałami i wyrobami 

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.  

W I kwartale 2022 r. pracownicy merytoryczni Sekcji HŻiŻ poza licznymi działaniami statutowymi, 

prowadzili działania przeciwepidemiczne, w związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa 

SARS- CoV-2 w Polsce. Działania te polegały na pracy w systemie SEPIS, obejmującej głównie prowadzenie 

i opracowywanie wywiadów epidemiologicznych z osobami zakażonymi koronawirusem oraz mającymi 

kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, obejmowanie wskazanych osób kwarantanną z powodu 

narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Udzielano również licznych odpowiedzi na 

zapytania mieszkańców. Podejmowano interwencje klientów dotyczące nieprzestrzegania w obiektach 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, często we współpracy 

z Policją. Prowadzono postępowania administracyjne w tym zakresie. Realizując kontrole w zakresie 

bezpieczeństwa żywności i żywienia w nadzorowanych obiektach, sprawdzano również, czy w zakładach 

są opracowane procedury dotyczące postępowania w przypadku wykrycia lub podejrzenia zakażenia 

wirusem COVID-19 wśród pracowników oraz czy zastosowano się do wymogów, określanych 

w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych opublikowanych na stronie internetowej 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia zatrudnionych jest 6 pracowników, którzy podejmowali nadzór nad 

obiektami wykazującymi zły stan sanitarny, obiektami prowadzącymi działalność na szeroką salę (ze 

względu na wielkość produkcji lub obrotu żywnością), co związane jest z obsługą znacznej liczby 

konsumentów, znakowaniem środków spożywczych oraz ich sprzedażą internetową, nieprawidłowym 

handlem na targowiskach. Podejmowane działania interwencyjne przyczyniły się do poprawy stanu 

sanitarnohigienicznego obiektów oraz zapewnienia odpowiedniej jakości zdrowotnej żywności, a co za 

tym idzie bezpieczeństwa konsumentów. Problemem pozostaje niewłaściwy stan sanitarnohigieniczny na 

targowiskach terenu powiatu wołomińskiego. Podejmowane działania mają charakter doraźny i nie 

wpływają na jego znaczące ograniczenie. Duży popyt na tego rodzaju usługi oraz brak rozwiązań 

systemowych powoduje trudności przy podejmowaniu działań w tym kierunku.  

Ponadto ważnym aspektem w ochronie zdrowia konsumenta jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności 

produkowanej i wprowadzanej do obrotu. Pomimo ciągłego podnoszenia standardów sanitarnych  
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i wdrażania nowoczesnych technologii powstają nowe zagrożenia pojawiające się w produktach 

spożywczych. Należy nadal dążyć do podnoszenia świadomości przedsiębiorców w zakresie 

bezpieczeństwa żywności i kontynuować działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu 

wołomińskiego w celu przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. Zwłaszcza niezwykle istotne jest 

zapobieganie zanieczyszczeniom żywności wprowadzanej do obrotu, a tym samym ochrona zdrowia 

konsumentów. 
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Rozdział III 

Sekcja Higieny Pracy 
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1. Zadania Sekcji 

 Nadzór nad warunkami higieny środowiska pracy. 

 Ocena narażenia zawodowego na stanowiskach pracy, a także podejmowanie działań 

zmierzających do zapobiegania chorobom zawodowym. 

 Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby 

zawodowej oraz dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi. 

 Nadzór  nad  przestrzeganiem  przez  podmioty  obowiązków  wynikających z ustaw: 

o substancjach  i  preparatach  chemicznych,  o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o produktach 

biobójczych. 

 Prowadzenie postępowań dotyczących wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych  oraz w sprawie  zatruć w/w substancjami. 

 Współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami  

organizacyjnymi   Wojewódzkiej   Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi 

komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego  w zakresie 

określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Prowadzenie  działalności w zakresie promocji zdrowia. 

2. Nadzór nad warunkami pracy 

W ewidencji Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie na dzień 

31.12.2022r. znajduje się 345 zakładów pracy, zatrudniających około 13000 pracowników. Nadzór nad 

w/w zakładami sprawuje dwóch pracowników tutejszej sekcji. 

W roku 2022 przeprowadzono 84 kontrole w 81 zakładach pracy (wykres 10). W większości są to zakłady 

zatrudniające do 10 i do 50 pracowników takich branż jak: krawiectwo, ślusarstwo, mechanika 

i lakiernictwo pojazdowe, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny, wprowadzający na rynek produkty 

biobójcze, stosujący i wprowadzający do obrotu substancje i mieszaniny chemiczne oraz pracujących 

w narażeniu na czynnik biologiczny. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 10 decyzji administracyjnych i 9 decyzji płatniczych. 

Decyzje administracyjne dotyczyły: 

 braku pomiarów i badań środowiskowych na stanowiskach pracy, na których występują czynniki 

szkodliwe dla zdrowia ludzi (hałas, pyły itp.) ;     

 braku aktualnego rejestru wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach 

pracy; 

 braku aktualnej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; 
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 wprowadzania do obrotu produktu kosmetycznego zawierającego w swoim składzie zakazana 

substancję; 

 wprowadzania do obrotu produktu biobójczego bez pozwolenia na obrót produktem biobójczym; 

 wprowadzania do obrotu mieszaniny chemicznej zawierającej substancję przekraczającą 

dozwoloną wartość. 

 

Wykres 10: Liczba kontroli wykonanych przez pracowników Sekcji HP w 2021 i 2022 roku 

 

3. Choroby zawodowe  

Występowanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, sposób wykonywania pracy, mają istotny 

wpływ na powstawanie chorób zawodowych pracowników. 

W roku 2022 przyjęto 13 zgłoszeń podejrzenia chorób zawodowych, prowadzono 20 postępowań 

w sprawie chorób zawodowych, w tym 7 dla innych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, wystawiono  

12 kart oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.  

Wydano 10 decyzji, w tym: 

 o stwierdzeniu choroby zawodowej: 7 

 o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej: 3 

 Decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej dotyczyły następujących chorób: 

 pylica azbestowa (2 decyzje)  

 rak płuca (2 decyzje) 

 choroby zakaźne lub pasożytnicze (2 decyzje)  

 przewlekła choroba układu ruchu wywołana sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalenie 

okołostawowe barku (1 decyzja). 
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W 2022 roku przesyłano cyklicznie co dwa tygodnie raporty odnośnie postępowań administracyjnych 

dotyczących chorób zawodowych  COVID-19. 

4. Pozostałe obszary nadzoru sprawowanego przez Sekcję Higieny 
Pracy 

a) w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin: 

W nadzorze tutejszej stacji znajduje się 68 obiektów wprowadzających lub stosujących substancje 

chemiczne i ich mieszaniny, w tym 1 producent, 3 formulatorów, 11 dystrybutorów 

i 53 stosujących. 

W roku 2022 przeprowadzono 16 kontroli w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin  

u stosujących. W wyniku kontroli wydano 1 decyzję nakazującą wycofanie mieszaniny chemicznej 

z uwagi na przekroczoną zawartość jednego ze składników mieszaniny. 

b) w zakresie produktów biobójczych: 

W nadzorze tutejszej stacji znajduje się 14 obiektów odpowiedzialnych za wprowadzanie do 

obrotu produktu biobójczego. 

W roku 2022 przeprowadzono 25 kontroli w zakresie produktów biobójczych, w tym 

16 dotyczących  wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i 9 w zakresie stosowania 

produktów biobójczych. W wyniku kontroli wystawiono 1 decyzję administracyjną w związku 

z wprowadzaniem do obrotu produktu biobójczego bez wymaganego pozwolenia. 

c) w zakresie produktów kosmetycznych : 

W nadzorze tutejszej stacji znajduje się 10 obiektów wytwarzających produkty kosmetyczne. 

W roku 2022 przeprowadzono 15 kontroli w zakresie produktów kosmetycznych, w tym 13 pod 

kątem wprowadzania do obrotu  produktów zawierających w swoim składzie zabronione 

substancje (lilial  lub pirytionian cynku), 1 kontrola przed wydaniem zaświadczenia o wpisie do 

wykazu zakładów produkujących kosmetyki i 1 kontrola przed wydaniem certyfikatu GMP. 

W wyniku kontroli wydano 1 decyzję administracyjną w związku z wprowadzaniem do obrotu 

produktu kosmetycznego, który zawierał w swoim składzie zakazaną substancję (lilial). 

d) w zakresie nadzoru nad detergentami:   

W nadzorze tutejszej stacji znajduje się 1 obiekt wytwarzający detergenty.   

e) w zakresie nadzoru nad prekursorami narkotyków kat.2 i 3: 

W nadzorze tutejszej stacji znajduje się 11 obiektów stosujących prekursory narkotyków kat. 2 i 3. 
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W roku 2022 przeprowadzono 1 kontrolę w zakresie prekursorów narkotyków kat. 2 i 3 – bez 

uwag. 

f) w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi: 

W ramach działań dotyczących środków zastępczych przeprowadzono 2 kontrole w punktach 

sprzedaży posiadających w ofercie asortyment opierający się na produktach konopnych oraz 

1 kontrolę w punkcie sprzedaży e-papierosów – bez uwag. 

W/w kontrole zostały przeprowadzone w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. 

W roku 2022 w ramach działań dotyczących środków zastępczych i zatruć środkami zastępczymi 

przekazano 12 raportów miesięcznych do WSSE w Warszawie. 

g) w ciągu roku 2022 przeprowadzane były również kontrole tematyczne dotyczące: 

 przestrzegania realizacji ustawy o zakazie palenia tytoniu w miejscach pracy 

 przed wydaniem opinii higieniczno-sanitarnych podmiotom ubiegającym się 

o uzyskanie koncesji na obrót i składowanie materiałów wybuchowych, broni i amunicji 

–  wydano 1 opinię 

 prac związanych z usuwaniem azbestu. 

5. Działania promocyjne 

W ramach promocji zdrowych i higienicznych warunków pracy oraz zapobiegania chorobom 

zawodowym na stronie internetowej PSSE w Wołominie umieszczony jest  komunikat dotyczący 

prowadzonej w latach 2020-2022 we wszystkich państwach Unii Europejskiej kampanii 

informacyjnej pt. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”. 

Na poziomie ogólnoeuropejskim kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję 

Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), a jej krajową edycję prowadzi Centralny Instytut 

Ochrony Pracy–Państwowy Instytut Badawczy. Celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy 

i świadomości na temat problemów mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą. 
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Rozdział IV 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
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1. Zadania Sekcji 

 ustalanie kierunków działań w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych 

 prowadzenie instruktażu metodycznego w zakresie oświaty zdrowotnej 

 współudział w planowaniu i realizacji wszystkich form i metod profilaktyki zdrowotnej 

 inicjowanie, wdrażanie i realizowanie programów prozdrowotnych oraz koordynowanie ich 

 współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami 

organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi 

komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego w zakresie 

określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 współpraca z mediami 

2. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

W roku sprawozdawczym nadzorowano działalność 235 placówek (oświatowo – wychowawczych 

i podmiotów leczniczych) na terenie powiatu wołomińskiego. W 2022 r. przeprowadzono 

24 wizytacje oraz diagnozy przedsięwzięć prozdrowotnych. Natomiast ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w 2021 r. w nadzorowanych placówkach przeprowadzono łącznie 13 wizytacji.  

Sekcja oświaty zdrowotnej realizuje programy profilaktyczne i kampanie prozdrowotne o różnym 

zasięgu. Działania programowe i nieprogramowe realizowane w 2022 roku zostały przedstawione 

poniżej (grafika nr 2). 
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Grafika 2: Działania realizowane przez pracowników Sekcji OZiPZ w 2022 roku 

Interwencje

programowe

ogólnopolskie wojewódzkie powiatowe

nieprogramowe

ogólnopolskie wojewódzkie powiatowe

1. Trzymaj 
Formę! 
 
2. Bieg po 
zdrowie 
 
3. Krajowy 
Program 
Zapobiegania 
Zakażeniom HIV i 
Zwalczania AIDS 
 
4. Skąd się biorą 
produkty 
ekologiczne 
 
5. ARS, czyli jak 
dbać o miłość 

2. Bieg po 
zdrowie 

1. Wybierz Życie – 
Pierwszy Krok 

2. Zdrowe piersi są OK! 

4. Podstępne WZW 

3. Znamię! Znam je? 

5. Program edukacyjny 
#ŻyjDobrze 

1. Czyste Powietrze 
Wokół Nas 

3. Krajowy 
Program 
Zapobiegania 
Zakażeniom HIV 
i Zwalczania 
AIDS 

4. Skąd się biorą 
produkty 
ekologiczne 

5. ARS, czyli jak 
dbać o miłość 

2. Chroń się przed 
kleszczami 
wszystkimi 
sposobami 

1. Światowy Dzień 
Zdrowia - Hasło Roku 

2. Światowy Dzień bez 
Tytoniu 

3. Światowy Dzień 
Rzucania Palenia 

4. Zbieranie danych dot. 
przestrzegania ustawy 
tytoniowej 

5. Zwiększenie 
świadomości w 
zakresie szkodliwości 
zażywania narkotyków 
/ nowych substancji 
psychoaktywnych 
(działania poza 
programem ARS, czyli 
jak dbać o miłość) 

6. Profilaktyka zakażeń 
SARS CoV-2 i 
zachorowań na COVID-
19 

7. Profilaktyka grypy i 
innych chorób 
zakaźnych 

8. Promowanie 
szczepień ochronnych 

1. Bezpieczne Wakacje 

2. Bezpieczne Ferie 

3. Konkurs 
fotograficzny "Leśne 
Inspiracje" 

6. Światowy Dzień 
Wiedzy o 
Antybiotykach / 
Europejski Tydzień 
Wiedzy o 
Antybiotykach 

7. Profilaktyka  
wszawicy 

9. Profilaktyka wad 
postawy 

10. Promocja zdrowia 
psychicznego 

8. Profilaktyka zatruć 
pokarmowych 

11. Profilaktyka 
wścieklizny 

5. Profilaktyka chorób 
odzwierzęcych 

4. Profilaktyka zatruć 
grzybami 

1. Profilaktyka chorób 
onkologicznych 
(informacje nt. 
chorób 
nowotworowych 
nieklasyfikowanych w 
innych interwencjach) 

4. Inne powiatowe: 
Promocja zdrowego 
stylu życia 

5. Profilaktyka chorób 
odkleszczowych 

2. Zwiększenie 
świadomości w 
zakresie szkodliwości 
spożywania alkoholu 
(działania  poza 
programem ARS, czyli 
jak dbać o miłość) 

3. Profilaktyka 
zagrożeń zdrowia 
środowiskowego (np. 
smog, czad, różne 
rodzaje 
promieniowania, 
hałas) 

9. Kampania EFSA 
Wybieraj bezpieczną 
żywność (Choose Safe 
Food) 

12. Kampania 
prozdrowotna 
#ŻyjDobrze 
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3. Interwencje programowe 

1) Ogólnopolski Program Edukacyjny: „Trzymaj Formę!” 

Głównym celem programu było zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej 

wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Program realizowany był w szkołach metodą, 

dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym 

opracowywali metody propagowania zasad zdrowego stylu życia. W roku 2022 program 

realizowany był w 31 Szkołach Podstawowych w powiecie wołomińskim. Łącznie działaniami 

edukacyjnymi objęto 2835 osób. W trakcie realizacji programu przeprowadzono 7 wizytacji, 

podczas których oceniono realizację programu. Również prowadzono dystrybucję materiałów 

edukacyjnych oraz na bieżąco udostępniano informacje związane z programem na Facebooku 

PSSE. 

W ramach realizacji programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w Szkole Podstawowej im. 

C. K. Norwida w Dąbrówce zorganizowano pogadankę z uczniami, która dotyczyła propagowania 

zdrowego stylu życia. Dzieci dowiedziały się o korzyściach dla zdrowia płynących z regularnej 

aktywności fizycznej. Również podczas pogadanki zaprezentowano zasady prawidłowego 

odżywiania i roli witamin w organizmie. Uczniowie dowiedzieli się czego należy unikać w naszej 

diecie, co wpływa negatywnie na nasze zdrowie.  

W dniu 15.09.22r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wołominie 

w ramach realizacji programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” uczestniczyli ze stoiskiem 

informacyjno - edukacyjnym podczas Pikniku Edukacyjnego na terenie ogrodu Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Radzyminie.  

W stoisku edukacyjnym udzielano poradnictwa nt. zasad zdrowego żywienia - dziesięć przykazań 

zdrowotnych, wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.  
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W dniu 25.11.2022 r. Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Wołominie zorganizowała 

szkolenie dla koordynatorów i realizatorów programu edukacyjnego pt. "Trzymaj Formę!". 

W pierwszej części szkolenia omówiono założenia realizacji XVI edycji Ogólnopolskiego  

Programu Edukacyjnego pt. "Trzymaj Formę!" na rok szkolny 2022/2023. Następnie Dietetyk - 

p. Beata Okaczuk przedstawiła zasady prawidłowego żywienia dzieci szkół podstawowych. Na 

zakończenie szkolenia Pani Dominika Makowska - Menadżer Firmy rekreacyjnej przedstawiła 

zagadnienia z zakresu ruchu na świeżym powietrzu oraz wpływie aktywności fizycznej na zdrowie 

dzieci i młodzieży. W szkoleniu wzięło udział 51 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ogólnopolski Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „ Bieg po Zdrowie” 

W kl. IV Szkoły Podstawowej realizowany był program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pod 

nazwą „Bieg po Zdrowie”, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności 

uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e- papierosów. W roku 

2022 program realizowany był w 3 Szkołach Podstawowych, w których wzięło udział 114 osób. 

Natomiast w roku 2021 program realizowany był w 4 Szkołach Podstawowych, w których  łącznie 

działaniami edukacyjnymi objęto 109 uczniów oraz 99 rodziców. 

3) Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

Głównym celem programu było kształtowanie właściwych postaw wobec żyjących z wirusem HIV 

i chorych na AIDS. Program realizowany był w 24 placówkach oświatowo-wychowawczych (w tym 

w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych). Również podjęto działania odnośnie 

ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „ Jedyny taki test”. Jej celem było przede 

wszystkim popularyzacja wczesnej diagnostyki w kierunku HIV oraz zachęcenie ludzi młodych -  do 

wykonania, najczęściej po raz pierwszy w życiu, testu na HIV, jako wyrazu troski o własne zdrowie. 

PSSE w Wołominie włączyła się w popularyzację kampanii poprzez działania nagłośnienia 

w mediach społecznościowych takich jak Facebook i strona internetowa PSSE. Jednocześnie 
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informowano o Punktach Konsultacyjno – Diagnostycznych w Warszawie, gdzie można bezpłatnie 

i anonimowo wykonać test na HIV.  

W związku z falą napływających uchodźców z Ukrainy do Polski Krajowe Centrum ds. AIDS 

przygotowało ulotki w języku polski i ukraińskim zawierające informacje nt. bezpłatnego 

testowania w kierunku HIV i leczenia antyretrowirusowego (ARV) oraz wsparcia i pomocy 

psychologicznej, które zostały opublikowane w prasie lokalnej (Wieści Podwarszawskie), na 

Facebook PSSE oraz tablicy ogłoszeń PSSE Wołomin. Również materiały edukacyjne związane 

z profilaktyką HIV/AIDS ( w tym w języku polskim i ukraińskim) przekazywane były do podmiotów 

leczniczych oraz placówek oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu wołomińskiego.  

W dniu 15.09.2022 r. zorganizowano stoisko informacyjno – edukacyjne podczas Pikniku 

Edukacyjnego na terenie ogrodu Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, w którym 

udzielano poradnictwa na temat zapobiegania HIV i zwalczania AIDS. Dla zainteresowanych 

uczestników dostępne były materiały informacyjno – edukacyjne związane z profilaktyką 

HIV/AIDS. 

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu 1.XII.2022r. w Liceum  Ogólnokształcącym 

w Urlach odbyła się prelekcja nt. profilaktyki HIV/AIDS przy współpracy pedagoga z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie. 

Pracownik OZ i PZ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie po zakończonej 

prelekcji zorganizował Quiz -Test Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów klas Ia, Ib, IIa, IIb, i IV ap - łącznie 

uczestniczyło -76 uczniów. Wyłoniono 6 zwycięzców, którzy otrzymali drobne upominki. 

Informowano nt. Testów w kierunku HIV, które  można wykonać m.in. w Punktach Diagnostyczno 

– Konsultacyjnych: bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania. Łącznie działaniami edukacyjnymi 

w ramach realizacji programu objęto 13821 osób w powiecie wołomińskim. 
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4) Ogólnopolski Program Edukacyjny: „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

Celem programu było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz 

budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Program adresowany był 

przede wszystkim do dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do Przedszkoli. Zarówno w roku 2022 

jak i 2021  program edukacyjny pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowały  2 placówki 

przedszkolne. W programie brało udział 66 dzieci oraz 105 rodziców. 

5) Ogólnopolski Program Edukacyjny: „ARS, czyli jak dbać o miłość” 

Głównym celem programu było ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, 

prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. 

W roku 2022 r. uczestniczyło w programie  7 Szkół Ponadpodstawowych, w których wzięło udział 

455 uczniów. W porównaniu do roku 2021 wzrosła liczba uczniów biorących udział w programie. 

W dniu 06.04.2022 r. w ramach realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać 

o miłość?” odbył się konkurs plastyczny na plakat pt. „Młodzi wolni od nałogów. Wybieram 

zdrowie”, którego organizatorem był Zespół Szkół w Wołominie, a współorganizatorem PSSE 

w Wołominie. Do konkursu wpłynęło 11 prac plastycznych, które zostały ocenione 

i wyeksponowane w holu szkolnym. W skład komisji konkursowej wchodzili pracownicy OZ i PZ 

PSSE oraz pedagog szkolny i pielęgniarka szkolna, którzy wyłonili 3 laureatów konkursu I,II, III 

miejsce oraz przyznali 4 wyróżnienia. Zwycięzcom konkursu wręczono dyplomy i nagrody 

książkowe. 

Również w dniu 06.04.2022r. pracownik OZ i PZ wygłosił prelekcję, na której przedstawiono 

uczniom pojęcie uzależnienia i pojęcie biernego palenia tytoniu. Uczniowie poznali właściwości 

toksyczne i psychoaktywne tytoniu oraz dymu tytoniowego. Przedstawiono też skład dymu 

tytoniowego oraz wczesne i odległe skutki palenia tytoniu. W prelekcji uczestniczyło – 38 osób. 

Ponadto w dniu 22.06.2022r. zorganizowano stoisko informacyjno – pomiarowe na terenie 

siedziby PSSE, w którym udzielono poradnictwa na temat profilaktyki i szkodliwości używania 

substancji psychoaktywnych (w tym profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od 

alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych).  

Natomiast w dniu 24.06.2022 r. podczas Pikniku edukacyjnego zorganizowanego przez Starostwo 

i Wody Polskie na Błoniach Kuligowskich w gm. Dąbrówka nad rzeką Bug uczestniczono ze 

stoiskiem informacyjno – edukacyjnym, w którym udzielono poradnictwa na temat szkodliwości 

używania substancji psychoaktywnych. Ogółem stoisko odwiedziło 200 osób. 
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6) Wojewódzki Program Edukacyjny: „Wybierz Życie Pierwszy Krok” 

Celem programu edukacyjnego „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” zmniejszenie liczby zachorowań 

na raka szyjki macicy poprzez podniesienie świadomości kobiet w zakresie wykonywania badań 

profilaktycznych. 

Program skierowany jest do Szkół Ponadpodstawowych, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona 

młodych ludzi.  Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, 

przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i inicjowania dyskusji, dzięki której kobiety 

z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają 

badanie cytologiczne.  

W roku 2022 program realizowało 9 Szkół Ponadpodstawowych, w których wzięło udział 1486 

osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba placówek i uczniów w programie. W roku  

2021 w powiecie wołomińskim program Wybierz Życie Pierwszy Krok realizowało 5 Szkół 

Ponadpodstawowych, w których wzięło udział 324 uczniów i 132 rodziców. 

W dniu 21.10.2022r. w Radiu Fama 

Wołomin udzielono wywiadu, 

podczas którego poinformowano 

słuchaczy o edukacji wśród uczniów 

Szkół Ponadpodstawowych poprzez 

realizację programu edukacyjnego 

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok” 

dotyczącego profilaktyki raka szyjki 

macicy. Udzielono informacji, że program ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy nt. profilaktyki 

raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstanie. 
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7) Wojewódzki Program Edukacyjny: „Zdrowe piersi są OK!” 

Celem programu edukacyjnego jest budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi 

wśród uczniów oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia. W roku 2022 wzięło udział 7 Szkół 

Ponadpodstawowych, w których wzięło udział łącznie 1029 osób. W porównaniu do roku 2021 

wzrosła liczba szkół biorących udział w programie oraz uczniów i rodziców.  

W dniu 28.10.2022 r. w ramach realizacji programu pt. "Zdrowe piersi są OK!" oraz miesiąca 

profilaktyki raka piersi odbyła się pogadanka dla uczniów oraz nauczycieli Szkoły Przysposobiającej 

do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie. Podczas pogadanki omówiono profilaktykę 

pierwotną i wtórną. W pogadance wzięło udział 40 osób. 

W dniu 21.10.2022r. w Radiu Fama Wołomin udzielono wywiadu, podczas którego 

poinformowano słuchaczy o edukacji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez 

realizację programu edukacyjnego pt. „Zdrowe piersi są OK!”. Również w dniu 24.10.2022 r.                       

w Miejskim Domu Kultury w Wołominie w ramach kobiecego wieczoru pt. „Kobiety mają moc!” 

uczestniczono w panelu 

zdrowotnym, w którym 

udzielono informacji o 

edukacji uczniów szkół 

ponadpodstawowych pod 

kątem profilaktyki raka 

piersi poprzez realizację 

programu edukacyjnego pt. 

„Zdrowe piersi są OK!”. 

 

8) Wojewódzki Program Edukacyjny: „Znamię? Znam je!” 

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem jest 

budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży szkół ponadpodstawowych 

W roku 2022 w programie wzięło udział 6 Szkół Ponadpodstawowych, w których wzięło udział 

2021 osób. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosła liczba Szkół biorących udział w realizacji 

programu. W roku  2021 w programie wzięły udział 4 Szkoły Ponadpodstawowe, w których wzięło 

udział 205 uczniów. 

W dniu 09.06.2022 r,. zorganizowano prelekcję nt. profilaktyki raka skóry (czerniaka) dla 

młodzieży i pracowników Hufca Pracy w Wołominie, w której wzięło udział 15 osób.  

W dniu 22.06.2022r. w ramach realizacji programu edukacyjnego pt. „ Znamię! Znam je?” 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołominie zorganizowała stoisko 



 

Stan sanitarny powiatu wołomińskiego w 2022 roku 

  48 

 

informacyjno-edukacyjne w siedzibie PSSE w Wołominie, w którym udzielano poradnictwa na 

temat profilaktyki raka skóry – czerniaka. Również udzielano informacji jak można uchronić się 

przed czerniakiem. Uczestnicy stoiska otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne ulotki pt. „ Co 

musisz wiedzieć o czerniaku”. Stoisko odwiedziło 100 osób. 

Również dnia 27.06.2022 r. podczas Pikniku pt. „Bezpieczne wakacje nad wodą” w miejscowości 

Błonie Kuligowa nad rzeką Bug PSSE w Wołominie zorganizowało stoisko 

informacyjno-edukacyjne, na którym udzielano informacji jak można się uchronić przed 

czerniakiem, co to jest czerniak oraz omówiono ABCDE czerniaka. Zachęcano osoby w grupie 

podwyższonego ryzyka, żeby raz w miesiącu oglądały swoją skórę w celu sprawdzenia, czy 

znamiona nie zmieniają się lub czy nie pojawiły się nowe w trosce o własne zdrowie  i najbliższych. 

Stoisko odwiedziło 500 osób. 

Jednocześnie w roku 2022 prowadzono dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych do 

podmiotów leczniczych i placówek oświatowo – wychowawczych. 

9) Wojewódzki Program Edukacyjny: „Podstępne WZW” 

Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat 

wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. 

W roku 2022 w programie wzięło udział 6 Szkół Ponadpodstawowych, w których wzięło udział 995 

osób. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosła liczba placówek realizujących program. 

W 2021 roku w programie wzięły udział 4 Szkoły Ponadpodstawowe i 201 uczniów. 

Program został bardzo wysoko oceniony przez wszystkich odbiorców ponieważ umożliwił im 

zdobycie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV oraz wiedzy na temat właściwych postaw 

prozdrowotnych  i zasad profilaktyki w tym zakresie. 

10) Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie zdrowego stylu życia #ŻyjDobrze 

Celem programu jest upowszechnienie wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia. Program 

adresowany jest do Szkół Podstawowych klas I – VIII. W ramach realizacji programu  wystosowano 

pismo zapraszające Szkoły Podstawowe do udziału w realizacji programu  na terenie powiatu 

wołomińskiego. Otrzymano 14 zwrotnych deklaracji przystąpienia do realizacji programu 

edukacyjnego w zakresie zdrowego stylu życia. W dniu 25.11.2022 r. Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie zorganizowała szkolenie dla koordynatorów 

i realizatorów programu edukacyjnego pt. #ŻyjDobrze, w którym uczestniczyło 50 osób. Podczas 

szkolenia omówiono założenia realizacji programu w zakresie zdrowego stylu życia w tym zdrowia 

psychicznego. 
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11) Powiatowy Program Edukacyjny: „Czyste Powietrze Wokół Nas” 

Celem programu było zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy 

przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń oraz wzrost 

kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. W roku 2022 

program realizowany był w  14 placówkach wychowania przedszkolnego. Łącznie edukacją objęto: 

1042 osoby. Natomiast w roku 2021 program realizowany był przez 15 placówek wychowania 

przedszkolnego i realizacją objęto 1576 osób. 

12) Powiatowy Program Edukacyjny: „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!” 

Głównym celem programu było podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych, 

poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym. Program skierowany jest do dzieci 

Szkół Podstawowych i Przedszkoli.  

Zarówno w roku 2021 jak i w 2022r.  program realizowało 14 Placówek oświatowo – 

wychowawczych. Łącznie edukacją objęto 4214 osób.  

W dniu 22.06.2022 r. ramach realizacji programu zorganizowano stoisko informacyjno – 

edukacyjne na terenie siedziby PSSE w Wołominie dla społeczności lokalnej. Uczestników akcji 

informowano o szczepieniach przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz rozdawano 

materiały informacyjno – edukacyjne nt. profilaktyki chorób odkleszczowych.  Stoisko odwiedziło 

100 osób.  

Również zorganizowano stoisko informacyjno – edukacyjne na terenie ogrodu Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Radzyminie podczas Pikniku Edukacyjnego, w którym udzielano 

poradnictwa nt. profilaktyki chorób odkleszczowych i kleszczy. Łącznie stoisko odwiedziło 300 

osób. Dla uczestników pikniku dostępne były materiały edukacyjne oraz prezentowano 3 żywe 

kleszcze zabezpieczone w specjalnym pojemniku. 

 

4. Interwencje nieprogramowe  

1) Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2022 

W dniu 05.04.2022r. udzielono wywiadu w Radiu Fama Wołomin, podczas którego udzielono 

informacji nt. nadchodzących obchodów Światowego Dnia Zdrowia, który powstał  z inicjatywy 

WHO i upamiętnia datę założenia organizacji. Podczas wywiadu poinformowano o tegorocznym 

haśle i podano przesłania Światowego Dnia Zdrowia.  

W dniu 06.04.2022 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbyła się prelekcja 

w Zespole Szkół w Wołominie, podczas której omówiono uczniom przesłania Światowego Dnia 

Zdrowia. W prelekcji wzięło udział 34 uczniów i 4 nauczycieli. Również zorganizowano stoisko 



 

Stan sanitarny powiatu wołomińskiego w 2022 roku 

  50 

 

informacyjno – edukacyjne, na którym było prowadzone poradnictwo na temat zdrowego stylu 

życia, stoisko odwiedziło100 osób.  

Informacja na temat Światowego Dnia Zdrowia została umieszczona na tablicy ogłoszeń PSSE oraz 

na Facebooku i stronie internetowej PSSE.  Z działań edukacyjnych skorzystało 321 osób.  

2) Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia  

W roku 2022 podczas obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu obchodzonego 31. 05 oraz 

Światowego Dnia Rzucania Palenia obchodzonego w trzeci czwartek listopada na terenie powiatu 

wołomińskiego podjęto szereg działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia wolnego 

od tytoniu, a także tych służących nakłonieniu z zerwaniem z nałogiem i ukazania korzyści 

wynikających z rzucenia palenia tytoniu.  

W dniu 31.05.2022r. udzielono wywiadu w lokalnym Radiu Fama Wołomin, podczas którego 

udzielono informacji nt. obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu oraz podano hasło „Tytoń: 

zagrożenie dla naszego środowiska”. Podano cel Światowego Dnia bez Tytoniu, którym jest 

podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych 

skutków palenia tytoniu. Podsumowując zachęcono do rzucenia palenia dbając nie tylko 

o zdrowie, ale i planetę.  

W związku z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu w dniu 31.05.2022 r. Powiatowa Stacja 

Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołominie zorganizowała przy współpracy z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną prelekcję dla uczniów kl. IV – VIII oraz kadry pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Wołominie. Prelekcja dotyczyła szkodliwości czynnego i biernego palenia 

tytoniu w tym e – papierosów. W prelekcji wzięło udział 380 osób w tym uczniowie i kadra 

pedagogiczna. Po przeprowadzonej prelekcji odbył się Quiz – test sprawdzający wiedzę uczniów, 

w którym udział wzięły kl. 7 i 8. Łącznie w teście wiedzy wzięło udział 65 uczniów.  

W dniu 16.11.2022 uczestniczono w audycji radiowej, podczas której poinformowano 

o obchodach Światowego Dnia Zdrowia oraz celu jakim jest zwrócenie uwagi całego 

społeczeństwa globalnie i lokalne na skutki palenia tytoniu: społeczne, ekonomiczne, a przede 

wszystkim zdrowotne, które spowodowane są paleniem papierosów. Podano gdzie można się 

zwrócić chcąc rzucić palenie. 

Dnia 17.11.2022r. w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Radzyminie odbyła się prelekcja nt. szkodliwego wpływu czynnego i biernego palenia 

tytoniu. W prelekcji uczestniczyli uczniowie kl. IV - VIII oraz nauczyciele. Po zakończonej prelekcji 
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odbył się dla uczniów kl. VII A, VII B, VIII C i VIII E test wiedzy pt. Niko - Teścik. Wyłoniono 6 

zwycięzców, który otrzymali drobne upominki. 

 

3) Profilaktyka w zakresie zażywania substancji psychoaktywnych w tym tzw. nowych 

narkotyków. 

W roku 2022 podczas Pikniku edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie 

zorganizowano stoisko informacyjno – edukacyjne, w którym udzielano informacji na temat szkodliwości  

zażywania substancji psychoaktywnych ( tytoniu, alkoholu, nowych narkotyków). Ze stoiska skorzystało 

100 osób.  Również prowadzono dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych nt. profilaktyki 

zażywania substancji psychoaktywnych do placówek oświatowo – wychowawczych. Informacje 

nt. profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych zamieszczono na tablicy ogłoszeń i Facebooku 

PSSE  Wołomin. Edukacją objęto 1200 osób. 

4) Profilaktyka grypy i innych chorób zakaźnych 

W dniu 14.09.2022r. w ramach Tygodnia 

Profilaktyki Chorób Zakaźnych w Przedszkolu Nr 2 

im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie 

przeprowadzono pogadankę do dzieci pod kątem 

profilaktyki grypy, podczas której przedstawiono co 

można zrobić aby chronić siebie i innych przed 

grypą. Omówiono podstawowe zasady higieny. 

Dzieci dowiedziały się w jaki sposób grypa się 

przenosi. Wymieniono objawy grypy: podwyższona temperatura, katar z płynną wydzieliną lub zatkanym 
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nosem, ból głowy, bóle mięśniowe i stawowe, bóle gardła, nudności, wymioty i biegunka. Na zakończenie 

pogadanki zwrócono uwagę, że jeśli mamy powyższe objawy należy pozostać w domu i skontaktować się  

z lekarzem. 

Również w dniu 15.09.2022 r. w ramach Tygodnia Profilaktyki Chorób Zakaźnych podczas Pikniku 

Edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie  zorganizowano stoisko 

informacyjno – edukacyjne, na którym edukowano w zakresie profilaktyki grypy. Informowano co można 

zrobić aby chronić siebie i innych przed grypą. 

Na bieżąco udostępniano posty na Facebooku oraz stronie internetowej dotyczące profilaktyki grypy. 

Również prowadzono dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych pod kątem profilaktyki grypy 

do podmiotów leczniczych i placówek oświatowo – wychowawczych. Łącznie z edukacji skorzystało 

1159 osób. 

5) Kampania prozdrowotna  #ŻyjDobrze –20.05.2022-24.06.2022 r. 

Głównym celem kampanii jest przypomnienie, że wyborów wpływających na nasze życie dokonujemy 

każdego dnia. Kampania obejmowała 5 obszarów tematycznych: 

1. Aktywność fizyczna 

2. Higiena 

3. Zdrowe żywienie 

4. Zdrowie psychiczne 

5. Profilaktyka (w tym: regularne badania diagnozujące stan zdrowia po COVID – 19, 

sezonowe szczepienia, PSO, mammografia, itp.)  

Codziennie przez 5 tygodni publikowano na Facebooku PSSE w Wołomin posty WSSE dotyczące obszarów 

tematycznych kampanii. Łącznie opublikowano 96 postów WSSE , których odbiorcami było 3193 osoby. 

Również opublikowano 10 postów własnych odnoszących się do 5 obszarów, których odbiorcami było 964 

osoby. 

Włączyliśmy działania propagujące treści zawarte w kampanii w naszą codzienną pracę na terenie 

powiatu wołomińskiego, m.in.: podczas edukacji prowadzonej wśród społeczności lokalnej, uczniów 

w placówkach szkolnych, Hufcu Pracy, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Wołomin i w Dziennym Domu 

Seniora + w Wołominie. Łącznie edukacją objęto 673 osoby.   

Kampania została rozpowszechniona w lokalnej prasie, Radiu Fama oraz TVP3 Kurier Warszawy 

i Mazowsza (na stosiku edukacyjnym, w trakcie trwania Pikniku edukacyjnego na Błoniach Kuligowskich 

gm. Dąbrówka).  

Podsumowując, dzięki naszym mediom społecznościowym i działaniom edukacyjnym na terenie powiatu 

wołomińskiego dotarliśmy do 17 695  odbiorców.  
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6) Kampania EFSA „Wybieraj Bezpieczną Żywność” 

Kampania miała na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu 

bezpieczeństwa żywności w UE oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów 

żywieniowych. Skierowana była do grupy odbiorców, którzy nie byli specjalistami w dziedzinie 

bezpieczeństwa żywności i odżywiania w wieku od 25 do 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 

i młodych rodziców. 

W dniu 24.10. 2022r. podczas Kobiecego Wieczoru pt. „Kobiety Mają Moc” zorganizowano we współpracy 

z Miejskim Domem Kultury w Wołominie  stoisko informacyjno – edukacyjne, na którym przedstawiano 

prezentację multimedialną i omawiano poszczególne obszary tematyczne kampanii EFSA pt. „Wybieraj 

Bezpieczną Żywność”. Ze stoiska skorzystało 80 osób.  

W dniu 10.11.2022r. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołominie 

gościli w Fundacji Mamy Wołomin. Podczas spotkania przedstawiono prezentację kampanii informacyjnej 

pt. "Wybieraj Bezpieczną Żywność". Poinformowano o celu oraz adresatach kampanii. Następnie 

omówiono obszary kampanii takie jak: suplementy diety, higiena żywności oraz znakowanie żywności. 

Pracownik Sekcji Higieny Żywności i Żywienia udzielił odpowiedzi na pytania związane z suplementami 

diety oraz o prawidłowych nawykach żywieniowych. Uczestnicy pogadanki zadawali pytania także nt. 

znakowania żywności, między innymi dot. stosowania dodatków do żywności, barwników oraz substancji 

konserwujących. Kobiety były zainteresowane tematyką prawidłowo skomponowanej diety oraz 

kształtowaniem odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci do lat 10. Podczas spotkania 

zachęcono kobiety do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.   

Również w dniu 14.11.2022 r. w 

Przedszkolu im. Pszczółki Mai w 

Duczkach w ramach kampanii EFSA 

„Wybieraj Bezpieczną żywność” 

zorganizowano prelekcję z rodzicami o 

świadomych wyborach konsumenckich, 

bezpiecznej żywności, suplementach 

diety i alergenach. Uczestników 

prelekcji zachęcono do zdrowego stylu życia, czytania na produktach informacji dotyczących alergenów - 

składników żywności jak i świadomego spożywania suplementów diety. 

7) Profilaktyka chorób odkleszczowych 

W dniu 05.04.2022 udzielono wywiadu w Radiu Fama Wołomin nt. profilaktyki chorób odkleszczowych. 
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W dniu 24.06.2022 r podczas Pikniku pt. „Bezpieczne wakacje nad wodą” zorganizowano stoisko 

informacyjno – edukacyjne, w którym informowano o głównych zaleceniach profilaktycznych 

chroniących przed ukąszeniami kleszczy w tym chorobach odkleszczowych: boreliozie 

i kleszczowemu zapaleniu mózgu. Dla uczestników Pikniku dostępne były materiały informacyjno 

– edukacyjne związane z profilaktyką chorób odkleszczowych.  

W dniu 04.09.2022r. podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego na postoju w Helenowie 

przeprowadzono pogadankę pod kątem profilaktyki chorób odkleszczowych dla dzieci 

uczestniczących w Rajdzie Rowerowym. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się gdzie i kiedy 

występują kleszcze. Poinformowano o sposobach ochrony przed kleszczami takimi jak: zakładanie 

odzieży ochronnej, korzystanie z repelentów oraz oglądanie miejsc szczególnie narażonych na 

wkłucie kleszcza w lesie. Również dzieci dowiedziały się jakie choroby przenoszą kleszcze. Dla 

chętnych dzieci dostępne były łamigłówki, z których dowiedziały się jak nazywa się jedna z chorób 

przenoszonych przez kleszcze. W pogadance uczestniczyło 30 dzieci.  

Również w dniu 24.10.2022r. w ramach profilaktyki chorób odkleszczowych w Miejskim Domu 

Kultury w Wołominie zorganizowano stoisko informacyjno – edukacyjne , w którym informowano 

o głównych zaleceniach profilaktycznych chroniących przed ukąszeniami kleszczy w tym 

chorobach odkleszczowych. Z edukacji skorzystało 50 osób.  

Informacje pod kątem profilaktyki chorób odkleszczowych udostępniano na Facebooku oraz 

stronie internetowej PSSE w Wołominie, zaś w gazecie Wieści Podwarszawskie ukazał się artykuł 

pt.: „Tegoroczny sezon na kleszcze otwarty!”.  Łącznie z działań edukacyjnych skorzystało: 

2221 osób.  

8) Promocja Zdrowia Psychicznego 

W dniu 25.04.2022 w ramach promocji zdrowia psychicznego podczas świętowania Dnia Książki  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie zaprezentowano treści prozdrowotne w rozdziale 

książki  pt. „Stres” w książce pt. „ Niewidzialna obrona przełomowe odkrycia dotyczące układu 

immunologicznego”. Działanie zostało skierowane do społeczności lokalnej oraz pracowników 

Biblioteki , w której uczestniczyło 100 osób. 

podczas świętowania Dnia Książki udzielono informacji do Radia o czytanym rozdziale książki pt. 

„Stres”, który towarzyszy każdemu człowiekowi. 

Również przygotowano i opublikowano na stronie internetowej i Facebooku PSSE Wołomin 

informacje o Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, który obchodzony jest 10 października. 

Łącznie z działań edukacyjnych skorzystało : 2021 osób. 
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9) Profilaktyka zatruć grzybami 

W roku 2022 propagowano bezpieczne grzybobranie oraz profilaktykę zatruć grzybami wśród 

placówek oświatowo – wychowawczych oraz mieszkańców powiatu wołomińskiego. Prowadzono 

poradnictwo i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych do placówek oświatowo-

wychowawczych i podmiotów leczniczych. Zamieszczono informację nt. bezpiecznego 

grzybobrania w lokalnych mediach (Wieści Podwarszawskie artykuł pt. „ Bezpieczne grzybobranie 

w powiecie wołomińskim) stronie internetowej PSSE oraz Facebooku.  

W dniu 04.09.2022r. podczas Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego na postoju w Helenowie 

przeprowadzono pogadankę nt. bezpiecznego 

grzybobrania. Omówiono zasady bezpiecznego 

grzybobrania. Amatorów grzybobrania chcących 

się upewnić, czy zebrane grzyby są bezpieczne 

dla zdrowia, zaproszono na bezpłatną poradę 

grzyboznawcy od poniedziałku do piątku do 

siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołominie.  

W ramach profilaktyki zatruć grzybami w dniu 15.09.2022 r. zorganizowano stoisko informacyjno 

– edukacyjne na terenie ogrodu Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, podczas którego 

udzielano poradnictwa na temat bezpiecznego grzybobrania, omawiano różnice  w grzybach 

podobnych do jadalnych. Jednocześnie uczestnikom akcji wręczano ulotki informacyjno – 

edukacyjne pt. „ABC grzybiarza” oraz wręczano numer telefonu dyżurnego grzyboznawcy PSSE 

Wołomin. Łącznie z edukacji skorzystało 300 osób. 

Również w dniu 03.10.2022 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie gościł 

w programie TVP 3 - Prosto z Mazowsza, w którym  udzielił wywiadu nt. „Bezpiecznego 

grzybobrania”. W roku 2022 objęto edukacją łącznie 1248 osób. 
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10) Profilaktyka onkologiczna 

W dniach od 04 – 06.06.2022 r. obchodzono Dni Walki z Rakiem, w ramach których zorganizowano 

pogadankę w Dziennym Domu Seniora + w Wołominie. Podczas pogadanki omawiano profilaktykę 

raka piersi w tym comiesięczne samobadanie piersi (palpacyjne). Poinformowano seniorów 

o korzystaniu z badań przesiewowych w kierunku raka piersi (mammografii, cytologii i 

kolonoskopii). Uczestnicy spotkania otrzymali zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 

oraz ulotki pt. „Badam się mam pewność”. W edukacji uczestniczyło 17 osób. Również podczas 

świętowania Dnia Książki  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie zaprezentowano treści 

prozdrowotne w rozdziale książki  pt. „Kilka słów o nowotworach” w książce pt. „ Niewidzialna 

obrona przełomowe odkrycia dotyczące układu immunologicznego”. Działanie zostało skierowane 

do społeczności lokalnej oraz pracowników Biblioteki , w której uczestniczyło 100 osób. 

Podczas Pikniku pt. „Bezpieczne Wakacje nad Wodą” zorganizowanego przez Starostwo 

Wołomińskie i Wody Polskie uczestniczono ze stoiskiem informacyjno – edukacyjnym, w którym 

udzielano poradnictwa nt. profilaktyki raka piersi, profilaktyki raka szyjki macicy oraz profilaktyki 

raka jelita grubego. Jednocześnie zachęcano do wykonywania bezpłatnych badań 

profilaktycznych. Ponadto udzielano informacji o zagrożeniach wynikających z nadmiernego 

promieniowania ultrafioletowego.  Z edukacji skorzystało 300 osób. 

W miesiącu październiku podczas 

Kobiecego Wieczoru pt. „Kobiety mają 

moc” uczestniczono w panelu zdrowotnym, 

w którym omówiono pierwotną 

profilaktykę czyli nasz styl życia oraz 

samobadanie piersi wykonywane raz w 

miesiącu między 6 a 9 dniem cyklu oraz 

profilaktykę wtórną raka piersi czyli 

wczesne wykrywanie. Jednocześnie  

uczestniczono ze stoiskiem informacyjno – eduykacyjnym, w którym edukowano i uświadamiano 

jak ważne są badania profilaktyczne i prowadzenie zdrowego stylu życia. Na stoisku dostępny był 

fantom piersi do nauki samobadania piersi. Udzielano instruktażu w jaki sposób prawidłowo 

wykonać samobadanie piersi. Dla zainteresowanych uczestniczek spotkania dostępne były 

materiały edukacyjne zawierające informacje w jaki sposób chronić się przed rakiem, jak badać 

piersi i jakie są czynniki rozwoju raka szyjki macicy. Łącznie edukacją objęto 2847 osób.  
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5. Podsumowanie 

W 2022 roku pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej prowadzili liczne działania edukacyjno – promocyjne wynikające 

z bieżących potrzeb powiatu wołomińskiego poprzez media społecznościowe (Facebook) 

o różnorodnej tematyce m.in. profilaktyki zakażeń SARS CoV 2 i zachorowań na COVID 19, 

promowania szczepień ochronnych, Światowego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, promocji 

zdrowego stylu życia, profilaktyki zatruć pokarmowych, profilaktyki chorób odzwierzęcych, oraz 

profilaktyki wszawicy. Prowadzono realizację działań edukacyjnych podczas Akcji Bezpiecznych 

Wakacji i Bezpiecznych Ferii. 

W placówkach oświatowo – wychowawczych oceniono pozytywnie realizację programów. 

Wszystkie wizytowane szkoły podejmowały działania zgodne, z założeniami programowymi oraz 

wykazywały dodatkowe inicjatywy w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 
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Rozdział V 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży 
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1. Zadania Sekcji 

 nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym placówek nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi 

i młodzieżą 

 nadzór nad placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży 

 higienizacja procesu nauczania oraz ocena warunków higienicznych w placówkach oświatowo-

wychowawczych 

 współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami  

organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi 

komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego w zakresie 

określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 analiza zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej oraz 

podejmowanie stosownych działań prozdrowotnych 

2. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-
wychowawczych 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie 

w 2022 roku objęła swoim nadzorem 368 placówek (wykres 11). Przeprowadzono w nich 136 kontroli 

sanitarnych. 

 

Wykres 11: Struktura placówek wychowania dzieci i młodzieży 
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STRUKTURA PLACÓWEK WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

ŻŁOBKI PUBLICZNE ŻŁOBKI NIEPUBLICZNE
KLUBY DZIECIĘCE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE INNE NIEPUBLICZNE  FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE
TECHNIKA PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE SZKOŁY SPECJALNE PUBLICZNE
SZKOŁY SPECJALNE NIEPUBLICZNE SZKOŁY POLICEALNE NIEPUBLICZNE
ZESPOŁY SZKÓŁ  PUBLICZNE
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Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2022 w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży miała na 

celu kontrolę zapewnienia bezpiecznych warunków i odpowiedniego standardu higienicznego zabawy, 

nauki i wychowania w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, żłobkach, klubach 

dziecięcych i placówkach pracy pozaszkolnej oraz placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Zestawienie 

czynności w roku 2021 i 2022 przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3: Wyszczególnienie czynności wykonanych przez pracowników Sekcji HDiM w 2021 i 2022 roku 

 

 

 

 

 

 

W 2022 roku wydano 8 decyzji administracyjnych: 

 3 nowopowstałe żłobki 

 2 dla istniejących żłobków w związku ze zmianą właściciela  

 1 decyzja  merytoryczna 

 1 decyzja dotyczącą prolongaty terminu wykonania zaleceń 

 1 decyzja finansowa 

Dla porównania w 2021 roku wydano 9 decyzji administracyjnych. 

W 2022 roku wydano także 21 opinii sanitarnych: 

 13 opinii dotyczących nowopowstałych placówek (wszystkie pozytywne) 

 8 opinie dotyczyły nowoutworzonych sal w istniejących placówkach.  

Natomiast w 2021 roku zostało wydanych 19 opinii sanitarnych. 

W roku 2022 od stycznia do lutego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wydano 467 opinii 

dotyczących zawieszenia zajęć, zmiany trybu nauki na hybrydowy lub zdalny w palcówkach oświatowych: 

 358 dla szkół 

 106 dla przedszkoli 

 3 dla żłobków 

Natomiast w roku poprzednim takich opinii było 1107. 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 2021 2022 

Liczba wszystkich kontroli, w tym: 69 136 

liczba kontroli planowo wykonanych (UK) / wszystkie 

zaplanowane kontrole 
19/105 109/109 

liczba kontroli interwencyjnych 6 2 

liczba pozostałych kontroli sanitarnych 44 25 
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3. Bieżący nadzór sanitarny 

Działania podejmowane przez Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 

w roku 2022: 

 Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. 

 Sprawozdanie z akcji letniej i zimowej związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi z obowiązującą procedurą 

kontroli w placówkach: 

- oświatowo – wychowawczych, 

- opiekuńczo – wychowawczych 

- wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 

- żłobkach i klubach dziecięcych. 

 Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny procesu nauczania i wychowania w placówkach 

oświatowo – wychowawczych w szczególności w zakresie: 

a) dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży, 

b) posiadania przez przedszkola i szkoły certyfikatów na meble i sprzęt sportowy, 

c) oceny rozkładów zajęć lekcyjnych, 

d) zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów 

szkolnych, 

e) sytuacji posiadania przez szkoły gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

W roku sprawozdawczym 2022 przeprowadzono w 5 placówkach dokonano oceny obciążenia uczniów 

ciężarem tornistrów. Badania przeprowadzono w 18 oddziałach, zważono 254 uczniów i 254 plecaki. 

110 uczniów miało plecaki o wadze nie przekraczającej 10% masy ciała ucznia; ciężar plecaków 101 

uczniów mieścił się w zakresie od 10% do 15% masy ciała ucznia. Natomiast aż 43 uczniów posiadało 

plecaki ważące powyżej 15% masy ciała. 

Placówki skontrolowane pod tym kątem mają miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów 

szkolnych, jednak nie zawsze uczniowie z tego korzystają. 
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W 40 oddziałach w 19 placówkach oceniono dostosowanie mebli do warunków antropometrycznych 

uczniów i przedszkolaków. Ocenie poddano 684 stanowiska pracy ucznia i przedszkolaka. Podczas kontroli 

na bieżąco korygowano zaistniałe w kilku przypadkach nieprawidłowości. Ogólnie uczniowie 

i przedszkolaki mają dostosowane do swojego wzrostu meble edukacyjne. Meble oznakowane zgodnie 

z PN w sposób widoczny i trwały oraz prawidłowo zestawione. Zagadnienie to jest systematycznie 

poruszane w czasie przeprowadzanych kontroli sanitarnych.  Szkoły i przedszkola są wyposażone w nowe 

meble edukacyjne zakupione po 1997r. 

Udzielano licznych konsultacji osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej placówki oświatowo - 

wychowawczej, które chciały uzyskać informacje na temat wymogów sanitarno-technicznych 

obowiązujących w danych obiektach. 

Podczas przeprowadzanych kontroli zwracano uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci 

i młodzieży przebywających w placówkach. Zagadnienia te dotyczą: wyposażenia sal lekcyjnych 

w odpowiednie meble szkolne dostosowane do wzrostu dzieci, zapewnienia wentylacji grawitacyjnej lub 

mechanicznej w pomieszczeniach szkolnych, prawidłowego przechowywania środków czystościowych 

i sprzętu porządkowego, zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania w odpowiednie osłony 

ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym, wyposażenia apteczek w podstawowe 

środki opatrunkowe wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz stanu sanitarno – technicznego 

terenu szkoły i otoczenia, a mianowicie: boisk szkolnych, nawierzchni dróg, przejść, zabezpieczenia 

otworów kanalizacyjnych i szlaków komunikacyjnych. 

Na boiskach szkolnych szczególną uwagę zwracano na urządzenia i sprzęt sportowy tj. czy zapewniają 

bezpieczne użytkowanie (przymocowane na stałe do podłoża) oraz na tablice informacyjne, określające 

zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Przeprowadzając kontrole sanitarne 

w placówkach kierujemy się następującymi aspektami: stanem sanitarno – higienicznym pomieszczeń 

w placówkach oświatowo – wychowawczych, zapewnieniem uczniom odpowiednich warunków do 

utrzymania higieny osobistej, zapewnieniem uczniom dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody oraz 

środków do utrzymania higieny osobistej (tj. mydło w płynie, papier toaletowy i ręczniki jednorazowego 

użytku), ergonomią stanowiska pracy ucznia i przedszkolaka, warunkami do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego w szkołach, posiadaniem przez placówki certyfikatów na meble edukacyjne oraz 

na urządzenia i sprzęt sportowy. 
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Mając na uwadze dobór mebli szkolnych jak i przedszkolnych dla zdrowia dzieci i młodzieży, podczas 

kontroli stwierdzono, że prawie wszystkie meble edukacyjne były oznakowane zgodnie z PN w sposób 

widoczny i trwały oraz prawidłowo zestawione. Zagadnienie to jest systematycznie poruszane w czasie 

przeprowadzanych kontroli sanitarnych. Większość szkół i przedszkoli jest wyposażona w nowe meble 

edukacyjne.  

Dbając o higieniczne warunki pracy dzieci i młodzieży podczas kontroli zwracano także uwagę na warunki 

mikroklimatyczne w pomieszczeniach dydaktycznych takie jak: temperatura powietrza oraz możliwość 

wietrzenia pomieszczeń. 

4. Warunki sanitarne wypoczynku dzieci i młodzieży 

Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży czuwali także nad zapewnieniem bezpiecznych 

i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży. Bieżący nadzór sanitarny nad placówkami 

sezonowego wypoczynku Akcji Letniej i Zimowej prowadzony był na podstawie zgłoszeń 

zarejestrowanych w bazie MEN. Wg tej bazy zarejestrowanych było: 

 44 turnusy zimowe AZ 

 129 turnusów letnich AL 

Łącznie 173 turnusy AZ i AL. 

Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży skontrolowali: 

 2 turnusy AZ, na których przebywało łącznie 49 uczestników (na wszystkich zapewnione były dla 

uczestników ciepłe posiłki w formie obiadów jednodaniowych) 

 13 turnusów AL, na których przebywało łącznie 559 uczestników (podczas 11 z nich zapewnione 

były dla uczestników ciepłe posiłki w formie obiadów jednodaniowych dla łącznie 559 uczestników 

Placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież gwarantowały właściwe warunki do utrzymania 

higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych. Wśród dzieci nie stwierdzono chorób, urazów 

ani zatruć pokarmowych. Wypoczynek funkcjonował przede wszystkim w szkołach. Ponad to wypoczynek 

organizowano w Miejskich Domach Kultury i Ośrodkach Sportu i Rekreacji oraz w obiektach całorocznych 

usług i w obiektach sezonowych. Szkoły oferowały dzieciom szeroki wachlarz zajęć, w tym rekreacyjno-

sportowych, edukacyjno–rozwojowych, plastycznych, muzycznych, organizowały wyjazdy na basen, do 

kina, do muzeów. Szkoły zapewniały dzieciom sale gimnastyczne do zajęć sportowych, sale do zajęć 

informatycznych, plastycznych, gier i zabaw. Dzieci były pod opieką profesjonalnej kadry pedagogicznej. 

Placówki z pobytem całodobowym zapewniały całodzienne wyżywienie dzieci i młodzieży. Najbardziej 
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popularną formą wypoczynku w powiecie wołomińskim, zarówno podczas wypoczynku zimowego jak 

i letniego był wypoczynek w miejscu zamieszkania, w którym uczestniczyło 449 dzieci i młodzieży. 

W obiektach zarówno wypoczynku zimowego,  jak i letniego nie stwierdzono nieprawidłowości 

sanitarnych oraz porządkowych.  

Podczas wypoczynku zimowego szczególna uwaga zwracana była na przestrzeganie procedur 

bezpieczeństwa i zachowanie reżimu sanitarnego w związku z COVID-19. Uczestnicy oraz personel 

wypoczynku zapoznali się z regulaminami obowiązującymi podczas jego trwania i zasadami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 oraz procedurami postępowania w sytuacji podejrzenia 

zakażenia koronawirusem. 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży podczas akcji letniej i zimowej przeprowadziła z Sekcją Oświaty 

i Promocji Zdrowia 2 kontrole sanitarne w 2 placówkach oraz z Sekcją Higieny Żywności i Żywienia 

9 kontroli w 9 placówkach. W czasie tych kontroli poruszono problematykę profilaktyki wszawicy, grypy, 

palenia tytoniu, dopalaczy, zatruć pokarmowych, profilaktyki chorób odkleszczowych i zasad 

bezpieczeństwa podczas upałów. W czasie zagrożenia COVID-19 poruszano problematykę zapobiegania 

wirusowi SARS-CoV-2. 

5.  Podsumowanie 

Stan sanitarno – higieniczny w placówkach będących pod nadzorem PPIS w Wołominie w porównaniu 

z latami ubiegłymi ulega systematycznej poprawie. Składa się na to wiele czynników takich jak: 

doposażenie sal lekcyjnych w nowe meble szkolne, doposażenie szkół w nowy sprzęt sportowy, 

rozbudowa bazy dydaktycznej budynków szkolnych, powstawanie nowych i remont istniejących 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, wyposażenie sanitariatów w dostateczną ilość środków do 

higieny osobistej. 

W styczniu i lutym 2022 roku działania pracowników Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wołominie 

dotyczyły głównie zwalczania wirusa SARS-CoV-2.  

Od marca 2022r. przeprowadzano kontrole saniatrne zgodnie z planem pracy oraz kontrole doraźne. 
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Rozdział VI 

Sekcja Higieny Komunalnej 
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1. Zadania Sekcji 

 nadzór nad warunkami higieny środowiska bytowania człowieka z uwzględnieniem czystości 

powietrza atmosferycznego, stanu sanitarnego urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, 

urządzeń służących do zaopatrywania ludzi w wodę oraz zakładów pracy i transportu osobowego 

 interpretacja wyników badań oraz ocenę jakości zdrowotnej, stanu zaopatrzenia ludności w wodę 

do spożycia i ocenę jakości wody w kąpieliskach 

 nadzór sanitarny nad chowaniem zwłok i szczątków ludzkich, ich przewozem, a także ekshumacją 

i miejscami chowania zmarłych. 

 współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami  

organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi 

komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego w zakresie 

określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 analiza zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badań 

laboratoryjnych oraz podejmowanie stosownych działań prozdrowotnych 

 pobieranie próbek do badań laboratoryjnych 

 prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia 

2. Bieżący nadzór sanitarny 

Pracownicy sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie 

w 2022 roku przeprowadzili ogółem 627 kontroli w obiektach objętych nadzorem tj. wodociągach, 

zakładach służby zdrowia, domach opieki społecznej, placówkach dla osób bezdomnych, hotelach, 

ośrodkach turystycznych, zakładach fryzjerskich, zakładach kosmetycznych, obiektach sportowych, 

obiektach kulturalno-widowiskowych, aptekach, cmentarzach i innych obiektach użyteczności 

publicznej. 

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej są najbardziej liczną grupą obiektów 

użyteczności publicznej objętych nadzorem sanitarnym. W ramach bieżącego nadzoru w 2022r. 

skontrolowano 83 obiekty. Podczas kontroli sanitarnych szczególną uwagę zwracano na 

postępowanie z narzędziami w związku z możliwością wystąpienia zakażeń krwiopochodnych oraz 

innych chorób zakaźnych. Kontrolowano wdrażanie i stosowanie procedur mycia, dezynfekcji 

i sterylizacji narzędzi, a także postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Z roku na rok świadomość 

zdrowotna właścicieli zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz klientów podnosi się. Duża ilość  
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zakładów, w których świadczone są usługi z naruszeniem ciągłości tkanki posiada sterylizatory lub 

pracuje przy użyciu narzędzi jednorazowego użytku. 

 Prowadzono nadzór nad postępowaniem ze szczątkami i zwłokami ludzkimi m.in. w zakresie 

ekshumacji oraz transportu zwłok i szczątków ludzkich. Wydano 20 decyzji zezwalających na 

ekshumację zwłok, 9 zezwoleń na pogłębienie grobu, 16 postanowień dotyczących  sprowadzenia 

zwłok z zagranicy oraz 2 decyzje na wywóz zwłok/urny  za granicę. W trakcie czynności kontrolnych 

w zakładach pogrzebowych oceniano m.in. stan sanitarno–techniczny oraz porządkowy obiektów, 

sposób postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, sposób postępowania z odpadami 

komunalnymi i niebezpiecznymi, z odzieżą ochronną, rodzajem stosowanych środków 

dezynfekcyjnych. 

We wszystkich skontrolowanych obiektach użyteczności publicznej pracownicy Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie prowadzili nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości. 

Kontrolowane obiekty umieszczały w widocznych miejscach oznaczenia słowne i graficzne 

informujące o zakazie palenia (w tym również wyrobów elektronicznych), powyższy zakaz był 

przestrzegany. 

 Na terenie powiatu wołomińskiego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie 

posiada w nadzorze 22 obiekty świadczące usługi solaryjne, w tym 6 gdzie świadczone są wyłącznie 

usługi solaryjne.  

W 2022 roku pracownicy tutejszej Stacji skontrolowali 6 obiektów świadczących usługi solaryjne. Stan 

sanitarno-techniczny obiektów nie budził zastrzeżeń. Dezynfekcja sprzętu prowadzona była 

prawidłowo. Wszystkie procedury związane z korzystaniem z usług solaryjnych były przestrzegane. 

W skontrolowanych obiektach w widocznym miejscu umieszczone były informacje o zakazie 

udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18-go roku życia oraz o ryzyku związanym 

z korzystania z usług solarium. 

W sekcji Higieny Komunalnej w 2022 roku przeprowadzono ogółem :   

 Liczba kontroli/wizytacji  627  (w tym monitoring wody da – 415) 

 Pobrano 192 próbki wody przeznaczonej do picia w ramach nadzoru, 61 próbek wody ciepłej 

w kierunku pałeczek Legionelli oraz 15 próbek wody basenowej. 
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 Dodatkowo pobrano na zlecenie  215 próbek wody. Wystawiono 181 faktur za pobór wody na 

zlecenie na sumę 22344 zł 

 Nałożono 4 mandaty karne na sumę 800 zł 

 Wydano 20 decyzji zezwalających na ekshumację zwłok 

 Wydano  9 zezwoleń na pogłębienie grobu  

 Wydano 16 postanowień dotyczących  sprowadzenia zwłok z zagranicy   

 Wydano  2 decyzje na wywóz zwłok/urny  za granicę 

 Wydano 12 opinii sanitarnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach 

 Ocena Jakości wody  - 33 

 Pogorszenie jakości wody – 19 

 Opinie sanitarne dot. imprez masowych – 8 

 Opinia sanitarna dot. apteki - 1  

 Opinie sanitarne dotyczące samochodów pogrzebowych - 7  

Prowadzono stały monitoring jakości wody z 26 wodociągów publicznych oraz serwis basenowy  

(3 baseny) i kąpieliskowy (1 kąpielisko). 

Co dwa miesiące uzupełniane były pliki harmonogram wody do picia, harmonogram wody ciepłej 

w kierunku Legionella, harmonogram wody basenowej  oraz serwis basenowy raz w miesiącu. 

Natomiast w trakcie sezonu kąpieliskowego od czerwca do końca sierpnia uzupełniany był serwis 

kąpieliskowy. 

 

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia 

Na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie znajduje się  26 

wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (grafika 3) 
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Grafika 3: Wodociągi znajdujące się pod nadzorem PSSE w Wołominie 

 

* W tym nie wliczono 8500 osób mieszkających w Ząbkach, które  są zaopatrywane w wodę z wodociągu warszawskiego. 

Wykres 12: Liczba ludności zaopatrywana w wodę przez wodociągi o różnej produkcji 
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Uzdatnianie wody we wszystkich wodociągach  na terenie powiatu wołomińskiego z powodu 

występowania nadmiernych ilości żelaza i manganu polega na odżelazianiu i odmanganianiu wody 

czerpanej z ujęć podziemnych. 

Woda odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  07 grudnia 

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U .z 2017r poz. 2294)  

Monitoring poboru wody przeznaczonej do spożycia w roku 2022 (wg harmonogramów przesłanych 

przez zarządzających wodociągami i uzgodnionych z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym) został 

zrealizowany w całości. 

  

* Liczba ludności zaopatrywanej w wodę nie jest tożsama z liczbą ludności zameldowanej na danym terenie. 
Źródła danych: informacje z przedsiębiorstw wodociągowych 
 
Wykres 13: Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego na przełomie 5 lat (lata 2017 i 2022) 

6108

9844

6210

20500

31182

325

16009

800

8292

44824

31261

17395

8144

11073

10036

22000

36500

1995

23800

1230

12513

55650

52140

17830

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Dąbrówka

Jadów

Klembów

Kobyłka

Marki

Poświętne

Radzymin

Strachówka

Tłuszcz

Wołomin

Ząbki

Zielonka

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego na 
przełomie 5 lat*

2022r.



 

Stan sanitarny powiatu wołomińskiego w 2022 roku 

  71 

 

 

 

W kwietniu 2022r. rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze. Na czas 

modernizacji stacja została wyłączona z użytkowania. Remont obejmuje wymianę wszystkich elementów 

technicznych wchodzących w skład procesu uzdatniania wody oraz wybudowanie zbiornika o pojemności 

100m2. Gospodarstwa domowe korzystające z wody ze wspomnianej stacji zostały przełączone do nowej 

infrastruktury wodociągowej i są zaopatrywane w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie. Po 

wykonanej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Krusze przeprowadzone zostaną wszystkie niezbędne 

badania wody i nastąpi ponowne włączenie stacji do obiegu. 

4. Studnie publiczne 

Na terenie objętym nadzorem istnieją 2 studnie publiczne – w Ząbkach przy ul. Batorego i we wsi Ciemne 

gm. Radzymin. W Zielonce przy ul. Wilsona punkt poboru wody oligoceńskiej zamieniono na 

ogólnodostępny zdrój uliczny zaopatrywany w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Inżynierskiej. 

Woda pobierana do badania ze studni publicznej w Ząbkach przy ul. Batorego oraz z ujęcia dla ludności 

w miejscowości Ciemne odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z 7 grudnia 2017r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017r.  

poz.  2294). 

5. Kąpieliska oparte na wodzie powierzchniowej 

Na terenie działalności stacji  zgłoszono jedno 

kąpielisko oparte na wodzie powierzchniowej 

w Zielonce – Glinianki zlokalizowane na 

terenie miasta Zielonka.  

 Na wydzielonym terenie, przyległym do 

kąpieliska  znajduje się  parking. W okresie 

trwania sezonu ustawione są 4 sanitariaty 

typu  TOI-TOI. 

Teren wokół kąpieliska uporządkowany. Zgodnie ze zgłoszeniem Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce 

nadzór nad kąpieliskiem od  26.06.2022r. do 04.09.2022r. pełni trzech ratowników WOPR wyposażonych 

w łódź i sprzęt ratunkowy ( w weekendy), natomiast w dni powszednie dwóch ratowników.  

Zagospodarowano częściowo dojścia do wody, wyznaczono w wodzie strefę ogrodzoną bojkami, 

ustawiono kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz regulamin dla osób kąpiących. Zorganizowano 
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również siłownię plenerową, zorganizowano boisko do siatkówki plażowej, wyznaczono miejsce na 

ognisko. Teren wokół kąpieliska utrzymany był w należytym stanie sanitarnym, sprzątany na bieżąco. 

Ścieżki wysypane żwirem. 

Przeprowadzone kontrole oraz sprawozdania z badań próbek wody wykazywały przydatność wody do 

kąpieli. Wystawiono 5 ocen jakości wody. 

6. Baseny kąpielowe kryte 

1) Basen całoroczny w Wołominie  

Basen kąpielowy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie utrzymany jest w dobrym 

stanie sanitarnym i  objęty jest stałym nadzorem sanitarnym. 

Właściciel obiektu prowadzi  stały nadzór nad jakością wody przeznaczonej do kąpieli. 

W 2022 roku na zlecenie właściciela pływalni pobieranie próbek wody basenowej odbywa się przez 

pracowników firmy GBA POLSKA Sp. z o.o., 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem. Wyniki wody są systematycznie przekazywane do PSSE w Wołominie. Woda spełnia 

wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).  Przerwa technologiczna na pływalni 

trwała od 20.06.2022r.do 17.07.2022r. 

2) Basen całoroczny w Markach  

Basen kąpielowy znajduje się na terenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Markach przy 

ul. Wspólnej 40. Właściciele pływalni zlecają pobieranie próbek wody  basenowej firmie GBA POLSKA Sp. 

z o.o., 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W ramach nadzoru 

sanitarnego z basenu sportowego, rekreacyjnego, dziecięcego oraz jacuzzi przez pracowników 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie w dniu 23.05.2022r. pobrane zostały próbki 

wody. Badania wykonywane były w  laboratorium WSSE Warszawa ul. Żelazna 79. Spełniały one 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań 

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r poz. 2016). MCER w Markach przedstawiło 

harmonogram badań wody na 2022r., który został zatwierdzony przez PSSE w Wołominie. 

3) Basen całoroczny w Ząbkach 

Basen znajduje się na terenie Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 i jest objęty 

nadzorem sanitarnym przez PSSE w Wołominie. 

Właściciele pływalni zlecają pobieranie próbek wody  basenowej firmie GBA POLSKA Sp. z o.o., 05-119 

Legionowo ul. Kościelna 2a zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki wody były systematycznie 

przekazywane do PSSE w Wołominie. Woda odpowiadała normom sanitarnym.   
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W ramach nadzoru sanitarnego pobrano 20 września 2022r. próbki wody przeznaczonej do kąpieli 

z basenu w Ząbkach. Woda spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 

2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016). 

W 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie działając na podstawie art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 195 

z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) wydał 3 roczne oceny wody na 

pływalniach za rok 2021r. w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia. W wyniku przeprowadzonej 

oceny stwierdzono, że woda na basenie w Wołominie, basenie w Markach oraz basenie w Ząbkach 

odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). 

7. Podsumowanie 

Władze poszczególnych urzędów dokładają wszelkich starań, aby wygląd naszego powiatu poprawiał się. 

Najwięcej realizowanych inwestycji dotyczy budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wprowadzane rozwiązania wpływają na polepszenie życia mieszkańców naszego powiatu. Rozwój sieci 

kanalizacyjnej na terenie powiatu wpływa na likwidację indywidualnych zbiorników na nieczystości ciekłe. 

Kontrole sanitarne przeprowadzane w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i fryzjersko – 

kosmetycznych wykazały polepszający się standard wyposażenia, powiększa się ilość zakładów 

posiadających własne autoklawy do sterylizacji narzędzi kosmetycznych i fryzjerskich oraz stosujących  

bieliznę jednorazowego użycia. Represje w postaci mandatów karnych stosowane były za brak właściwej 

dezynfekcji. 

Podsumowując stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej z roku na rok ulega znacznej poprawie. 
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Rozdział VII 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny 

 
 

 

 

 

 

 



 

Stan sanitarny powiatu wołomińskiego w 2022 roku 

  75 

 

1. Zadania Sekcji 

 uzgodnienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin 

 uzgadnianie  dokumentacji   projektowej   pod   względem   wymagań   higienicznych i zdrowotnych 

oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji 

 udział w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych 

 kontrolę zgodności budowanych obiektów z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi 

 współpracę z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji,  

organami  samorządu  terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 

2. Działania w ramach sprawowania zapobiegawczego nadzoru 
sanitarnego 

W  roku  2022  w  ramach  obowiązków: 

 uzgodniono 18 projektów dokumentów (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)  wraz  

z prognozą  oddziaływania na  środowisko (niewielki wzrost w stosunku do 2021 r.); 

 ustalono, w 24  przypadkach, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozach oddziaływania na środowisko, sporządzanych dla projektów studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (niewielki spadek w stosunku do 2021 r.);  

 wydano 62 opinie w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko (głównie były to: instalacje fotowoltaiczne, zespoły zabudowy magazynowo – 

usługowo - produkcyjnej, przedsięwzięcia związane z magazynowaniem i przetwarzaniem 

odpadów), a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - określenia zakresu raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (niewielki wzrost w stosunku do 2021 r.) oraz 

21 stanowisk, w których po zapoznaniu się z uzupełnieniami dokumentów podtrzymano wcześniej 

wydane opinie;  

 wydano 5 opinii  o  realizacji  przedsięwzięcia   na  podstawie  informacji zawartych w raportach  

o  oddziaływaniu   przedsięwzięcia   na  środowisko (zachowano poziom z 2021 r.) oraz 6 stanowisk, 

w których po zapoznaniu się z uzupełnieniami dokumentów podtrzymano wcześniej wydaną 

opinię. 
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W 2022 r. pracownicy brali udział w kontrolach dopuszczających do użytkowania nowopowstałe lub 

rozbudowane, przebudowane obiekty na terenie powiatu wołomińskiego.  

W roku sprawozdawczym liczba zajętych stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do 

użytkowania obiektów budowlanych wynosiła 258 (wzrost w stosunku do 2021 r.), w tym w 49 

przypadkach zajęcie stanowiska nastąpiło po przeprowadzeniu kontroli (wzrost w stosunku do 2021 r.). 

Dopuszczenia do użytkowania poprzedzone kontrolami  dotyczyły głównie: budynków handlowo – 

usługowych, budynków usługowych, biurowych, obiektów magazynowo – usługowo - produkcyjnych, 

obiektów magazynowych z zapleczami, obiektów produkcyjnych, budynków mieszkalnych z usługami, 

placówek oświatowych, placówek służby zdrowia. W pozostałych przypadkach dotyczących głównie 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, sieci wodociągowych zajęcie stanowiska 

nastąpiło na zasadzie tzw. ”milczącej zgody”.  

Ponadto do zadań pracowników należało uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem 

wymagań higienicznych i zdrowotnych. W roku sprawozdawczym dokonano 5 takich uzgodnień 

(zachowano poziom z 2021 r.). Uzgodnienia dotyczyły stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, 

oczyszczalni ścieków, budynku mieszkalno-usługowego.  

Pracownicy współpracowali z innymi komórkami – sekcjami stacji oraz innymi organami w powiecie 

(nadzór budowlany, starostwo powiatowe, urzędy gmin).  


