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WSTĘP  

Głównym celem działalności Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia 

ludzkiego przed wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników zewnętrznych, zapobieganie 

powstawaniu chorób, szczególnie zakaźnych i zawodowych, promowanie zdrowego stylu życia, 

nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, 

przeciwdziałanie zagrożeniom stworzonym m.in. przez narkotyki i nowe substancje 

psychoaktywne. Cele te osiągane są poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego 

nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego. 

Realizacja zadań statutowych odbywa się zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć  

na dany rok kalendarzowy, obejmującym główne kierunki działania, zasadnicze zamierzenia 

oraz harmonogram nadzoru nad obiektami. Państwowy Powiatowy Sanitarny w Gorlicach  

przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach na mocy ustawy           

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 195) 

realizuje zadania na terenie Powiatu Gorlickiego z zakresu zdrowia publicznego,  

w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

✓ higieny środowiska; 

✓ higieny środowiska pracy; 

✓ higieny procesów nauczani i wychowania; 

✓ higieny wypoczynku i rekreacji; 

✓ zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku; 

✓ higieniczno-sanitarnymi, jakie powinny spełniać personel medyczny, sprzęt  

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

zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości 

środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych  

i zawodowych. 
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OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA 

 

Kierunki działania Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w 2021 roku: 

Cel główny - promowanie zdrowego stylu życia - inicjowanie, organizowanie, koordynowanie  

i nadzorowanie działalności w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób. 

Cele szczegółowe: 

1. realizacja krajowych, wojewódzkich i powiatowych programów edukacyjnych  

oraz kampanii społecznych w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 

2.   ocena działalności zdrowotnej prowadzonej przez placówki oświatowo-wychowawcze, 

zakłady opieki zdrowotnej i inne instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy  i wsparcia 

w prowadzeniu tej działalności; 

3.    inicjowanie działań w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia zgodne z aktualną 

sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami społeczeństwa; 

4.    organizacja szkoleń dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programów edukacyjnych 

wdrażanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Działania profilaktyczne kierowane były do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W 2021 roku na terenie Powiatu Gorlickiego 

realizowano łącznie 11 programów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych. 

Przeprowadzono 55 wizytacji w placówkach oświatowo-wychowawczych z oceną realizacji 

programów edukacyjnych wdrożonych przez PIS. Oprócz działań planowych realizowano 

również zadania wynikające z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i bieżących 

potrzeb - m.in. prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych:  

✓ dot. profilaktyki narkomanii i używania NSP – do placówek oświatowo-wychowawczych 

oraz organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży; 

✓ dot. profilaktyki wszawicy – do placówek oświatowo-wychowawczych 

oraz organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży; 

✓ dot. profilaktyki HIV/AIDS – do placówek oświatowo-wychowawczych i podmiotów 

medycznych; 

✓ dot. promocji szczepień ochronnych „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach” –  

do placówek oświatowo-wychowawczych; 

✓ dot. profilaktyki palenia tytoniu – do placówek oświatowo-wychowawczych;  
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✓ dot. profilaktyki chorób nowotworowych – do placówek oświatowo-wychowawczych  

i podmiotów medycznych; 

✓ dot. zagadnień ekologicznych – do placówek oświatowo-wychowawczych. 

 

Realizowane programy edukacyjne:  

1. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 

2. Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” 

3. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” 

4. Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

5. Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty 

ekologiczne?” 

6. Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”  

7. Program edukacyjny „Podstępne WZW” 

8. Program edukacyjny „Znamię? Znam je!” 

9. Przedszkolny program edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” 

10.  Program antytytoniowy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie pal przy mnie, 

proszę” 

11. Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

Realizowane interwencje nieprogramowe, akcje, kampanie informacyjne: 

1. „Szczepimy Się” 

2. „Profilaktyka 40+” 

3. „STOP COVID ProteGO Safe” 

4. „Ja już, a TY?” 

5. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024” 

6. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” 

7. „Pedikuloza” 

8. „Bezpieczny Wypoczynek” 

9. „Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2014-2021” 

10. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową” 

11. „Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Zaszczep się” 
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Ogłoszony stan epidemii SARS-CoV-2, podobnie jak w roku ubiegłym - wpłynął  

na ilość szkół i przedszkoli uczestniczących w programach wdrażanych przez Inspekcję 

Sanitarną (ze względu na wprowadzone nauczanie zdalne), a także przełożył się na liczbę 

dystrybucji materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzonych wizytacji z oceną realizacji 

programów w nadzorowanych placówkach oświatowo-wychowawczych (z 74 zaplanowanych 

wykonano 55). Ze względu na pandemię nie udało się także zrealizować zadań, takich jak: 

konkursy, szkolenia, narady. Nauczyciele podległych placówek oświatowo-wychowawczych 

mieli możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciach WSSE w Krakowie – szkoleniach  

i konferencjach on-line (pomoc organizacyjno-techniczna PSSE). Pracownik Stanowiska Pracy 

ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Gorlicach oprócz podejmowania zadań wynikających z planu pracy komórki, realizował także 

inne działania, głównie związane ze stanem epidemii SARS-CoV-2, m.in.: wprowadzanie 

danych do systemu  EWP i SRWE, dyżury i praca w systemie SEPIS, obsługa telefonów 

alarmowych, wspólne z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach kontrole  

w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej w zakresie 

przestrzegania rozporządzenia Rady Ministrów dot. ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych 

przeciwepidemicznych GIS, etc. 

 

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH  

 

Działania w zakresie nadzoru epidemiologicznego podejmowane przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną były zdeterminowane ogłoszeniem z dniem 20 marca 2020 roku  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Główne zadania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej skupiły się na zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej jaką  

jest COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. W ramach ustawowych obowiązków 

pełniono nadzór sanitarny nad osobami, u których potwierdzono zakażenie wirusem  

SARS CoV-2 oraz osobami narażonymi na zachorowanie. Prowadzono również nadzór  

nad obiektami, w których istniało duże ryzyko zakażenia. 

W związku z powyższym przeprowadzono 16 647 dochodzeń epidemiologicznych,  
z czego: 

• 4531 dochodzeń związanych z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

• 12 116 dochodzeń związanych z narażeniem na zakażenie wirusem  

SARS-CoV-2. 
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Rodzaje dochodzeń epidemiologicznych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2. 

W celu ograniczenia liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu gorlickiego 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach wydał 12 116 decyzji nakazujących 

obowiązek poddania się kwarantannie. Na terenie powiatu gorlickiego zakażeniu wirusem 

SARS-CoV-2 uległo 4 531 osób z czego 218 zmarło. Wśród zakażonych 613 osób wymagało 

hospitalizacji z powodu choroby COVID-19, pozostałe osoby zostały skierowane na izolację  

w warunkach domowych lub w izolatoriach. W minionym roku zgłoszono 222 zgony z powodu 

zachorowania na chorobę zakaźną, z czego: 

• 218 zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2,  

• 4 osoby zmarły na skutek choroby zakaźnej innej niż COVID-19.   

 

Przyczyny zgonów związanych z chorobami zakaźnymi na terenie powiatu gorlickiego w latach 2020- 2021. 
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Najwyższą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w 2021 roku odnotowano w miesiącach:  

- marzec – 932 przypadki  

- listopad – 1246 przypadków 

- grudzień – 858 przepadków.  

Dynamika zachorowań na COVID – 19 wśród mieszkańców powiatu gorlickiego w latach  

2020-2021: 

 

Liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań na COVID-19 w poszczególnych miesiącach  
w latach 2020-2021 

 

W związku z podejrzeniem o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz narażeniem  

na zakażenie u mieszkańców powiatu gorlickiego w 2021 roku wykonano 47 299 badań                

w kierunku potwierdzenia zakażenia w związku z czym uzyskano: 

• 5 040 wyniki pozytywne, 

• 592 wyniki nierozstrzygające, 

• 41 667 wyniki negatywne. 
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Liczba wykonanych badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 w organizmie u mieszkańców powiatu 
gorlickiego  w latach 2020-2021. 

 

Powyższe zestawienie oparte jest na danych zawartych w systemie EWP i opiera się  

na liczbie wyników (u części osób badania wykonywane były kilkukrotnie) w związku z czym 

liczba dodatnich wyników badań nie jest równa liczbie wykazanych zachorowań na COVID-19.  

Na terenie działalności Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gorlicach odnotowano 

kilka dużych ognisk zachorowania na COVID-19 – tj. podmioty lecznicze, DPS, duże zakłady 

pracy. Według analizy informacji uzyskanych w trakcie dochodzeń epidemiologicznych  

do transferu SARS-CoV-2 dochodziło najczęściej podczas wykonywania czynności zawodowych 

w miejscu pracy oraz na skutek kontaktu z osobą zakażoną w miejscu zamieszkania.  

Duża liczba zachorowań związana była z uczestnictwem w spotkaniach towarzyskich  

oraz spotkaniach rodzinnych. Większość odnotowanych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 

stanowiły przypadki rozproszone – nie powiązane z wcześniejszym narażeniem  

na zachorowanie.  

W 2021 roku pod nadzorem epidemiologicznym znajdowało się 182 obiekty prowadzące 

działalność leczniczą. Przeprowadzano 171 kontroli związanych z bieżącym nadzorem 

sanitarnym, w tym:  

• 143 - kontrole  planowe 

• 28 -  kontrole pozaplanowe  
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W związku z powyższymi kontrolami wydano łącznie 38 decyzje administracyjne związanych 

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w tym 20 decyzji płatniczych oraz 18 decyzji 

merytorycznych. Oznacza to  wykonanie kontroli zaplanowanych na rok 2021 na poziomie  

70 %. Znaczący spadek wynika z czasowego ograniczenia statutowej działalności PSSE  

w Gorlicach z powodu  stanu epidemii. 

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gorlicach w roku 2021 przeprowadzili                  

5 102 kontrole, których celem było sprawdzenie przestrzegania zasad związanych                                 

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (w tym 4160 kontroli 

przeprowadzanych wspólnie z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Gorlicach). 

Kontrole były działaniami nie planowanymi w zasadniczych zamierzeniach, wynikały z bieżącej 

sytuacji epidemiologicznej w kraju.  Równocześnie prowadzono postępowania administracyjne 

dotyczące nieprzestrzegania nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie notatek urzędowych przesłanych  

z KPP w Gorlicach, a także protokołów pokontrolnych sporządzonych przez przedstawicieli 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach. Prowadząc powyższe 

postępowania korespondowano z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach, Sądem Rejonowym 

w Gorlicach oraz Placówkami Straży Granicznej. W 2021 roku do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gorlicach wpłynęło 88 notatek z Komendy Powiatowej Policji  

w Gorlicach dotyczących przedmiotowych naruszeń, z czego wszczęto 20 postępowań 

administracyjnych, w stosunku do pozostałych prowadzono postępowanie wyjaśniające. 

W roku sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach wydał  

11 decyzji odstępujących od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, 16 decyzji 

umarzających oraz 8 decyzji administracyjnych zakończonych wymierzeniem kary pieniężnej 

na łączną kwotę 44 150 zł, w stosunku do 4 decyzji strony złożyły odwołanie.  

W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 69 postanowień.   

Przeprowadzono 672 dochodzenia epidemiologiczne w związku ze zgłoszeniem podejrzenia 

oraz zachorowania na chorobę zakaźną inną niż COVID-19 oraz 7 dochodzeń dotyczących 

zachorowania na gruźlicę. W roku 2021 zgłoszono 143 przypadków pokąsania przez zwierzęta. 

W wyniku przeprowadzonych wywiadów 25 osób zostało zaszczepionych przeciw wściekliźnie.  

W ciągu roku w ramach nadzoru sanitarnego przyjęto do badań 1100 próbek materiału 

biologicznego w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, które zostały przekazane 

do Laboratorium Diagnostycznego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                     

w Krakowie - Oddział w Tarnowie. Stwierdzono 39 prób dodatnich. Zarejestrowano 43 nosicieli 

pałeczek Salmonella. 



11 
 

Prowadzono bieżący nadzór nad: 

• ostrymi porażeniami wiotkimi u dzieci do 14 lat,  

• eradykacją odry i różyczki,  

• niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, 

• gospodarką preparatami szczepionkowymi, 

• osobami chorymi na gruźlicę.  

W roku 2021 w związku z prowadzonymi działaniami dotyczącymi programu eradykacji ostrych 

porażeń wiotkich (OPW) nie odnotowano na terenie powiatu gorlickiego porażeń wiotkich  

u dzieci do lat 14. 

W związku z faktem, że w roku 2021 nie zgłoszono podejrzeń dotyczących zachorowania  

na odrę i różyczkę nie kierowano osób na badania w kierunku potwierdzenia zachorowania. 

Podmioty lecznicze wykonujące szczepienia ochronne na terenie powiatu gorlickiego zgłosiły 

28 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym 24 zakwalifikowano jako odczyny  

o charakterze łagodnym oraz 4 zakwalifikowane jako odczyn o charakterze poważnym. 

Prowadzono magazyn preparatów szczepionkowych, dystrybucję szczepionek do punktów 

szczepień oraz nadzór nad gospodarką preparatów szczepionkowych w punktach szczepień. 

Rozdysponowano 19 112 szczepionek, co stanowi 82 % przewidzianego do wykonania planu 

(spowodowane jest to sytuacją epidemiologiczną związaną z Covid-19 oraz liczbą szczepionek 

wysokoskojarzeniowych zakupionych przez rodziców).  

W roku 2021 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach zgłoszono  

7 osób z potwierdzonym zachorowaniem na gruźlicę.  

Dane dotyczące dynamiki oraz trendów zapadalności na wybrane, najczęściej występujące 

choroby zakaźne w latach 2012-2021 wśród mieszkańców powiatu gorlickiego: 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba chorych na 
grypę  

3148 7094 13687 21406 15548 14918 14714 12482 8099 4235 

w tym osoby do 14 
r. ż. 

1231 2754 6842 9850 7629 6697 5835 4902 3559 1829 

w tym osoby 
powyżej 14 r. ż. 

1917 4340 6845 11556 7919 8221 8879 7580 4540 2406 

Liczba zachorowań na grypę w latach 2012-2021 dotycząca mieszkańców powiatu gorlickiego. 
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Dynamika  oraz trend  liczby zachorowań na grypę w latach 2012-2021. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Wirusowe zakażenia 
jelitowe wywołane 

przez rotawirusy 
75 100 196 245 90 98 160 210 27 44 

Wirusowe zakażenia 
jelitowe u dzieci do 

lat 2 
69 92 129 185 112 112 188 156 34 66 

Salmonellozy 27 12 20 33 26 37 24 17 61 43 

 

Liczba zachorowań na wybrane zakażenia jelitowe w latach 2012-2021. 
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Dynamika  oraz trend  liczby zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy 
w latach 2012-2021. 

 

Dynamika  oraz trend  liczby zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 wśród 
mieszkańców powiatu gorlickiego w latach 2012-2021. 
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Dynamika  oraz trend  liczby zachorowań na Salmonellę wśród mieszkańców powiatu gorlickiego  
w latach 2012-2021. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gruźlica 24 21 17 11 13 13 11 11 13 7 

Różyczka 3 454 22 5 11 1 1 0 0 0 

Płonica 76 39 20 20 65 63 67 50 19 4 

Borelioza 29 76 73 44 85 179 97 71 63 43 

Ospa wietrzna 494 322 1040 529 219 443 413 575 344 171 

COVID-19 - - - - - - - - 2815 4531 

Grypa 3148 7094 13687 21406 15548 14918 14714 12482 8099 4235 

 

Liczba zachorowań na wybrane choroby zakaźne w latach 2012-2021. 

 

27

12

20

33

26

37

24

17

61

43

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczba zakażeń Salmonellą wśród mieszkańców powiatu gorlickiego                                 
w latach 2012-2021.



15 
 

 

Dynamika  oraz trend  liczby zachorowań na Gruźlicę wśród mieszkańców powiatu gorlickiego  
w latach 2012-2021. 

 

Dynamika  oraz trend  liczby zachorowań na Różyczkę wśród mieszkańców powiatu gorlickiego  
w latach 2012-2021. 
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Dynamika oraz trend liczby zachorowań na Płonicę wśród mieszkańców powiatu gorlickiego w latach 
2012-2021. 

 

Dynamika  oraz trend  liczby zachorowań na Boreliozę wśród mieszkańców powiatu gorlickiego  
w latach 2012-2021. 
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Dynamika  oraz trend  liczby zachorowań na Ospę wietrzną  wśród mieszkańców powiatu gorlickiego 
w latach 2012-2021. 

 

Porównując sytuację epidemiologiczną w 2021 r. z rokiem z 2020 należy zauważyć, że: 

• znacząco wzrosło zachorowania na salmonellozę (z 17 do 61), 

• znacząco spadła liczba zachorowania na rotawirusy (z 210 do 27) 

• wzrosła liczba zachorowania na choroby wywołane przez Streptococcus pneumoniae 
 (z 6 na 11) 

• nie zarejestrowano przypadków zachorowania na różyczkę i odrę 
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Struktura zachorowania na wybrane choroby zakaźne według ilości chorych w latach 2012-2021 . 

Reasumując należy zauważyć, że rok 2021 po raz kolejny był zdominowany przez 

działania, których celem było zminimalizowanie ilości osób, które uległy zakażeniu wirusem 

SARS-CoV-2 oraz przerwanie dróg zakażenia. W powiecie gorlickim odnotowano  

4 531 zachorowań na COVID 19 stanowi to 4,19% wszystkich mieszkańców powiatu.  

Spośród chorych na COVID -19 zmarło 218 osób co stanowi 4,81 % wszystkich zakażonych.  

Oznacza to, że na każde 10 tysięcy osób zamieszkujących powiat gorlicki zachorowało  
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COVID-19 0 0 0 0 0 0 0 0 2815 4531

Ospa wietrzna 494 322 1040 529 219 443 413 575 344 171

Borelioza 29 76 73 44 85 179 97 71 63 43
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Różyczka 3 454 22 5 11 1 1 0 0 0
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0

5000

10000

15000

20000

25000

Struktura  wybranych, najczęściej wystepujacych                        
chorób zakaźnych występujących        

wśród mieszkańców powiatu gorlickiego w latach 2012-2021 



19 
 

na COVID – 19 ok. 419 osób. Biorąc pod uwagę liczbę potwierdzonych zachorowań, 

pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach swoim 

zaangażowaniem przyczynili się do osiągnięcia celu epidemiologicznego, jakim była 

minimalizacja ilości zakażeń. 

 

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYCH 

 

W 2021 roku pod nadzorem Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 

znajdowało się łącznie 1042 obiektów. Są to obiekty produkcji żywności pochodzenia 

niezwierzęcego, obiekty obrotu żywnością, obiekty żywienia zbiorowego, wytwórnie 

materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, miejsca obrotu materiałami i wyrobami  

do kontaktu z żywnością, firmy transportowe. 

W nadzorowanych zakładach przeprowadzane były kontrole planowane oraz kontrole doraźne 

w zakresie przestrzegania wymogów higienicznych i sanitarnych z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Przeprowadzono łącznie 551 kontroli sanitarnych, w tym 184 planowanych i 367 doraźnych. 

Kontrole pozaplanowe wynikały z: 

1) konieczności sprawdzenia wykonania wydanych zarządzeń i poleceń w ciągu 2020  

i 2021 roku w nadzorowanych obiektach  

2) z postępowań prowadzonych w związku ze zgłoszeniami w sieci RASFF  

o niebezpiecznych środkach spożywczych  

3) informacji uzyskiwanych od konsumentów dotyczących niewłaściwego stanu 

sanitarnego obiektów lub niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności 

4) otrzymanych wniosków dotyczących zatwierdzenia obiektów 

5) realizacji planu pobierania próbek 

Wydano łącznie 420 decyzji administracyjnych, w tym: 

1) 61 decyzji w wyniku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym 5 decyzji 

wstrzymujących bądź ograniczających działalność ze względu na zagrożenie  

dla zdrowia ludzi oraz 8 decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu środków 

spożywczych /wycofanie z obrotu środków spożywczych po upływie daty minimalnej 

trwałości bądź terminu przydatności do spożycia/ 

2) 15 decyzji zmieniających na wniosek strony, w tym 2 decyzje przedłużające termin 

wykonania zarządzeń 

3) 18 decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego 
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4) 6 decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji administracyjnych 

5) 72 decyzje o wykreśleniu zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

6) 66 decyzji zatwierdzających obiekty do prowadzenia działalności żywieniowo- 

żywnościowej 

7) 182 decyzje o nałożeniu opłaty 

W grupie decyzji merytorycznych, wydanych w wyniku naruszenia wymagań higienicznych  

i zdrowotnych wydane zostały następujące decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności: 

1) decyzje o zakazie wprowadzania i o wycofaniu z obrotu środków spożywczych:  

po upływie daty minimalnej trwałości bądź terminie przydatności do spożycia, które 

zostały stwierdzone w trakcie przeprowadzonych kontroli w 4 sklepach spożywczych,  

1 hurtowni spożywczej, 1 zakładzie żywienia zbiorowego otwartego, 1 wytwórni lodów 

oraz 1 zakładzie żywienia zbiorowego otwartego, który wprowadzał do obrotu 

przetwory grzybowe oraz środki spożywcze do produkcji, których użyto grzybów  

bez atestu klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy; 

2) decyzje wstrzymujące bądź ograniczające działalność zakładów ze względu  

na zagrożenie dla zdrowia ludzi: 1 stołówka ośrodka wczasowo-wypoczynkowego  

oraz 1 zakład żywienia zbiorowego otwartego ze względu na zakwestionowane  

pod względem bakteriologicznym pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody 

zaopatrujące powyższe zakłady; 2 sklepy spożywcze ze względu na brak warunków 

sanitarnych do prowadzenia działalności, 1 obiekt ruchomy ze względu na niewłaściwą 

jakość mikrobiologiczną pobranych do badań próbek lodów z automatu. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 50 mandatów karnych 

kredytowanych na kwotę 8 800 zł. 

Mandaty karne nakładane były za: 

1) brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) niewłaściwą jakość żywności tj. wprowadzanie do obrotu środków spożywczych  

po upływie terminu przydatności do spożycia oraz dacie minimalnej trwałości; 

3) brak wdrożenia procedur opartych na zasadach systemu analizy zagrożeń  

i krytycznych punktów kontroli HACCP; 

4) brak identyfikowalności wprowadzanych do obrotu środków spożywczych; 

5) nieprzestrzeganie zasad higieny przy produkcji i sprzedaży środków spożywczych,  

tj. brak czystości i porządku, brak zabezpieczenia żywności przed zanieczyszczeniami, 

brak segregacji asortymentowej przy przechowywaniu środków spożywczych. 
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Skierowany został 1 wniosek do Sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego 

kredytowanego przez właściciela zakładu za stwierdzone nieprawidłowości, tj. za brak 

należytej czystości i porządku w pomieszczeniu sklepu jak również w otoczeniu sklepu,  

za zatrudnienie osoby nieposiadającej orzeczenia z badań dla celów sanitarno-

epidemiologicznych oraz za nie wykonywanie czynności w zakresie identyfikacji dostawców 

żywności. 

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w 2021 roku zaliczano nieprawidłowy stan 

sanitarno- techniczny zakładów. Punktami dyskwalifikującymi oceniane obiekty były:  

brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno- epidemiologicznych osób zatrudnionych  

w kontakcie z żywnością; niewłaściwa jakość żywności tj. wprowadzanie do obrotu środków 

spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia oraz dacie minimalnej trwałości.  

W związku z niewykonaniem przez przedsiębiorców nałożonych obowiązków decyzjami 

administracyjnymi wydano 9 upomnień. 

W 2021 roku skierowano 4 wnioski do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego o nałożenie kar pieniężnych na podstawie art. 103 ustawy  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wnioski o nałożenie kar 

pieniężnych przedsiębiorcom kierowane były za prowadzenia działalności w zakresie: produkcji 

lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (2 wnioski); 

produkcji i wprowadzania do obrotu żywności w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu 

zakładu (1 wniosek) oraz za prowadzenie działalności w zakresie produkcji lub obrotu 

żywnością wbrew decyzji o czasowym wstrzymaniu działalności zakładu (1 wniosek).  

Pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 180 próbek, w tym – 177 planowanych i 3 doraźne. 

Zakwestionowanych zostało 5 próbek lodów z automatu pod względem mikrobiologicznym  

ze względu na stwierdzoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae przekraczającą dopuszczalne 

normy.  

Z puli próbek doraźnych pobranych zostało:  

1) 1 próbka napoju gazowanego pobrana w związku z interwencją klienta; 

2) 2 próbki posiłku obiadowego diety podstawowej do badań laboratoryjnych 

fizykochemicznych w kierunku zawartości: białka, tłuszczu, węglowodanów  

oraz wartości energetycznej. 

 

Wydano 44 zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wnioski stron oraz 38 zaświadczeń na wnioski 
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stron o dokonaniu zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Dokonano wpisu na podstawie wniosków stron o wpis zakładu do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:  

1) 37 środków transportu do przewozu żywności; 

2) 1 podmiot zajmujący się produkcją pierwotną i sprzedażą bezpośrednią; 

3) 1 podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia 

niezwierzęcego; 

4) 7 zakładów wprowadzających do obrotu materiały i wyroby do kontaktu z żywnością; 

5) 5 zakładów prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów 

oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe 

mikrobiologicznie; 

6) 1 zakład prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa sprzedaży 

żywności na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet; 

7) 1 gospodarstwo agroturystyczne; 

8) 2 podmioty działające na rynku spożywczym przygotowujące żywność  

w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne. 

 

W 2021 roku nadzorem sanitarnym objęte zostały 23 stołówki w obiektach letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży.  

W porównaniu do 2020 roku liczba obiektów w tej grupie zwiększyła się o 9 obiektów. 

Skontrolowano 23 stołówki, w których przeprowadzono ogółem 23 kontrole sanitarne.  

W 2 stołówkach stwierdzono nieprawidłowości: 

- w pomieszczeniu produkcyjny kuchni brak umywalki do higieny rąk 

- w pomieszczeniu produkcyjnym obróbki wstępnej surowców brak zlewu do obróbki wstępnej 

warzyw i owoców 

- brak wdrożenia zasad systemu HACCP w zakresie monitorowania krytycznego punktu kontroli 

CCP1- przechowywanie surowców w lodówce, brak weryfikacji systemu HACCP oraz kontroli 

wewnętrznej; brak wdrożenia instrukcji dobrej praktyki higienicznej w zakresie procesów mycia 

i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych 

- brak wyniku z badania wody zaopatrującej obiekt 

- brak przechowywania kontrolnych próbek potraw z posiłków podanych do konsumpcji 

dzieciom, tj. 1 próbki z kolacji oraz 1 próbki z śniadania, dostarczonych z zakładu 

gastronomicznego (również w okazanej umowie na dostarczanie posiłków brak informacji  

o pobieraniu i przechowywaniu próbek potraw w zakładzie, w którym zostały wyprodukowane). 
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W związku z stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zalecenia pokontrolne oraz nałożono 

na osobę odpowiedzialną 1 mandat karny kredytowany w wysokości 100 zł za brak wdrożenia 

zasad systemu HACCP. 

W trakcie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży nie zgłoszono żadnych skarg dotyczących 

pionu żywienia w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Nie notowano również ognisk 

zbiorowych zatruć pokarmowych. 

W 2021 roku wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego obiektów 

oraz jakości wprowadzanej do obrotu żywności. Wszystkie zgłoszenia zostały załatwione 

zgodnie z kompetencjami.  

W roku 2021 przeprowadzone zostały oceny żywienia w 5 obiektach: 

1) w 3 stołówkach przedszkolnych, w tym 1 stołówce w systemie cateringowym 

przeprowadzono ogółem 3 oceny żywienia na podstawie przedłożonych jadłospisów. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

2) w 1 bloku żywienia w domu opieki społecznej przeprowadzono 1 ocenę jakościową 

żywienia na podstawie jadłospisu dekadowego. Ocenie podlegała dieta podstawowa 

stosowana u mieszkańców niewymagających żywienia dietetycznego, zgodnie 

arkuszem oceny dekadowej jadłospisów. W trakcie kontroli ww. jadłospis wraz z oceną 

został omówiony. Ocena końcowa sposobu żywienia prawidłowa.  

3) w 1 bloku żywienia w szpitalach dokonano oceny żywienia pacjentów na podstawie 

jadłospisów i posiłków: 

Przeprowadzono 1 ocenę jakościową żywienia na podstawie jadłospisu dekadowego; 

ocena końcowa sposobu żywienia prawidłowa.  

Przeprowadzono 2 oceny żywienia na podstawie pobranych do badań laboratoryjnych 

posiłków. Na Oddziale Ginekologii pobrano posiłek obiadowy diety podstawowej  

do badań laboratoryjnych fizykochemicznych w kierunku zawartości: białka, tłuszczu, 

węglowodanów oraz wartości energetycznej. Przeprowadzona analiza pobranego 

posiłku obiadowego diety podstawowej wykazała niezgodność z wartością 

energetyczną ustaloną w jadłospisie dziennym przedłożonym w trakcie kontroli 

sanitarnej. Stwierdzono niską wartość energetyczną posiłku obiadowego w stosunku 

do zapotrzebowania dziennego dla pacjentów oraz prawidłowego rozkładu energii  

w ciągu dnia. Przeprowadzono ponownie kontrolę sanitarną, w trakcie której pobrano 

na Oddziale Ginekologii do badań laboratoryjnych posiłek obiadowy diety podstawowej 

do badań laboratoryjnych fizykochemicznych w kierunku zawartości białka, tłuszczu, 

węglowodanów oraz wartości energetycznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy 

nie stwierdzono niezgodności z wartością energetyczną wykazaną w jadłospisie 
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dziennym przedłożonym w trakcie kontroli sanitarnej. Również udział energii  

z poszczególnych składników, tj. białka, tłuszczu i węglowodanów był prawidłowy. 

 

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną 

 

W 2021 roku prowadzona była współpraca z Inspekcją Weterynaryjną na podstawie 

Porozumienia ramowego o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 15 listopada 2018 r. zawartego 

pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach i Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii w Gorlicach.  

Do wspólnej kontroli z Powiatowym Lekarzem Weterynarii wytypowane zostały dwa zakłady: 

piekarsko-ciastkarski i gastronomiczny, które produkują wyroby garmażeryjne z udziałem 

surowców pochodzenia zwierzęcego. W ww. zakładach przeprowadzono dwie wspólne kontrole 

kompleksowe, w trakcie których sporządzono jeden wspólny protokół  

z przeprowadzonej kontroli w każdym kontrolowanym zakładzie.  

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPAI) podtypu H5N8 na terenie 

powiatu gorlickiego przekazywane były informacje przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Gorlicach, sprawdzono wspólnie przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach i Straży 

Miejskiej w Gorlicach przestrzeganie obostrzeń na Placu Targowym w Gorlicach. 

Przeprowadzono również kontrole sanitarne interwencyjne w obiektach zlokalizowanych  

na terenie powiatu gorlickiego, do których dostarczone zostały jaja konsumpcyjne z fermy 

drobiu, na której stwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków. 

 

Współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

 

W 2021 roku przeprowadzono 2 kontrole producentów produkcji pierwotnej żywności 

pochodzenia roślinnego wynikające z Planu działania na 2021 rok dotyczącego produkcji 

pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego realizowanego w ramach porozumienia  

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Ochrony Środowiska  

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia 

roślinnego. 

W Planie działania na 2021 rok na terenie powiatu gorlickiego zostały zaplanowane  

i wykonane 2 kontrole realizowane wspólnie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
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oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 

- gospodarstwo produkujące maliny; 

- gospodarstwo produkujące borówki. 

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, nie pobierano również próbek do badań 

laboratoryjnych w ramach kontroli produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.   

 

W 2021 r. plan kontroli planowanych wynosił - 431, przeprowadzono kontroli planowanych - 

184, co stanowi 43% wykonania kontroli planowanych. 

Plan kontroli nie został wykonany z powodu ogłoszonego od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Zarządzeniem dyrektora PSSE ograniczona została czasowo realizacja zadań statutowych 

jednostki.  

Wszyscy pracownicy Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku zostali 

zaangażowani do zadań przy dochodzeniach epidemiologicznych, obsłudze systemu SEPIS  

czy obsłudze telefonów alarmowych. Pracownicy Sekcji Nadzoru HŻŻiPU przeprowadzili 1079 

kontroli w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej, najczęściej 

z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w zakresie sprawdzenia przestrzegania 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

 

OCENA STANU SANITARNEGO W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ 

 

W roku sprawozdawczym 2021 zadania z zakresu higieny komunalnej realizowane były  

przez 3 pracowników, a od 02.12.2021 r. przez 4 pracowników Sekcji. Pracownicy Sekcji 

Nadzoru Higieny Komunalnej przeprowadzili ogółem 138 kontroli sanitarnych: planowych – 

115, doraźnych – 23 oraz pobrali 299 próbek wody do badań laboratoryjnych: planowych – 

299, doraźnych – 0. Na 2021 r. zaplanowano 257 kontroli planowych, 66 doraźnych, 320 

próbek wody planowych i 35 próbek wody doraźnych. Ponadto:                                         

1. W analizowanym 2021 roku wydano 92 decyzje administracyjne merytoryczne  

oraz 60 decyzji płatniczych, łącznie 152 decyzje. Decyzje merytoryczne były wydawane  

przede wszystkim w związku z przekroczeniami parametrów badanej wody – głównie 

kwestionowana mikrobiologia i mętność. Wydano 6 decyzji zezwalających  

na ekshumację zwłok; 

2. Wpłynęły 4 wnioski dotyczące niestosowania się do wymogów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
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nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wnioski zostały 

rozpatrzone.  

3. Wydano 16 postanowień: 14 dotyczących sprowadzenia zwłok z zagranicy,  

1 w związku z organizacją kąpieliska, 1 dotyczące nałożenia grzywny (1 tytuł 

wykonawczy). 

4. Sporządzono 5 opinii o dostosowaniu obiektów do warunków sanitarno- higienicznych 

- regulaminy utrzymania porządku i czystości dla gmin, impreza masowa. 

 

Ocena wody do spożycia  –  za 2021 rok na terenie Powiatu Gorlickiego 

W roku 2021 nadzorem sanitarnym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach 

objęła: 

1. 23 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę – kontrola jakości wody podawanej  

do sieci i u odbiorców, 

2. 21  studni publicznych (w tym 3 źródełka), 

3. 10 ujęć wody powierzchniowej dla wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

w zakresie kontroli jakości wody surowej, 

4. 5 basenów kąpielowych (3 baseny kryte i 2 baseny odkryte) 

5. 70 wodociągów lokalnych indywidualnego zaopatrzenia w wodę obiekty użyteczności 

publicznej, 

6. 1 kąpielisko, 

7. 10 obiektów w zakresie badania ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii 

Legionella. 

                                         

Jakość wody została oceniona na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody 

wykonywanych przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej WSSE w Krakowie i Tarnowie  

oraz laboratoria akredytowane zewnętrzne, spoza inspekcji - zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

 

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

 

Kontrola sanitarna jakości wody przeprowadzona została w 23 obiektach. 

Na koniec roku wszystkie wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oceniono jako dobre 
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mimo, że w ciągu roku w kilku z nich woda wykazywała przekroczenia norm. Wydano łącznie 

9 decyzji administracyjnych o braku przydatności wody do spożycia dla wodociągów 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę (próbki wody pobrane w ramach nadzoru sanitarnego), 

produkowanej przez: 

• Spółkę Wodno – Wodociągową „SIARY” 

• Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, na terenie miejscowości Bobowa 

• Gminę Lipinki, na terenie miejscowości Kryg 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o. o., na terenie 

miejscowości Biecz 

• Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej, na terenie miejscowości Krzywa 

• Spółkę Wodociągową Męcina Wielka 

• Spółkę Wodociągową Uście Gorlickie 

• Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej, na terenie miejscowości Owczary 

• Gminę Gorlice, na terenie miejscowości Bystra. 

Wewnętrzna kontrola jakości wody była prowadzona przez producentów wody,  

a występujące w niektórych przypadkach zmiany w terminach realizacji badań były związane  

z wprowadzonym stanem epidemii. 

Kontrolowano jakość wody surowej z ujęć powierzchniowych dla wodociągów zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę do spożycia. Pobrano i przebadano łącznie 32 próbki z I, II i III grupy 

wskaźników. Jakość wody pod względem fizykochemicznym mieściła się w normach 

określonych dla wód powierzchniowych, natomiast pod względem wskaźników 

mikrobiologicznych stwierdzono w niektórych przypadkach przekroczenia bakterii w stosunku 

do dopuszczalnych wartości dla kategorii AI. Dlatego też wodociągi oparte na takiej wodzie 

mają kłopoty z utrzymaniem właściwej jakości wody w sieci – spółki wodne. 

 

Inne podmioty zaopatrujące w wodę  

 

W 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody w 70 wodociągach będących w ewidencji 

PPIS. Dla tej grupy obiektów wydano łącznie 13 decyzji administracyjnych o braku przydatności 

wody do spożycia. Na koniec okresu sprawozdawczego woda we wszystkich obiektach 

odpowiadała normom sanitarnym. 
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Studnie publiczne   

 

W ewidencji Stacji znajduje się 21 studni: 16 na terenie Gorlic (w tym 3 źródełka), 3 studnie 

w Bieczu oraz 2 studnie w Bobowej. Są to studnie wytypowane przez urzędy miast, poddawane 

okresowemu czyszczeniu, stanowiące awaryjne zaopatrzenie w wodę dla większych osiedli  

w tych miastach. Zarządzający studniami prowadzą okresową dezynfekcję wody.  

W ciągu roku skontrolowano jakość wody we wszystkich studniach. Tylko w 1 źródełku  

i 1 studni publicznej woda odpowiadała wymogom pod względem mikrobiologicznym  

i fizykochemicznym. W 6 studniach/źródełkach kwestionowano parametry fizykochemiczne,  

w 11 mikrobiologiczne i fizykochemiczne, a w 2 mikrobiologiczne. Zarządzający studniami 

podejmowali działania naprawcze, jednak uzyskiwano zazwyczaj tylko poprawę jakości wody 

w zakresie parametrów mikrobiologicznych. W grupie obiektów tj.: wodociągi zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, inne podmioty zaopatrujące w wodę oraz studnie publiczne pobrano 

łącznie 149 próbek w zakresie parametrów grupy A, 37 próbek w zakresie parametrów grupy 

B, 12 próbek w kierunku oznaczenia trytu.  

Pływalnie  

 

4 kryte (kryta pływalnia „Park Wodny” w Wysowej-Zdrój nie funkcjonuje z przyczyn 

technicznych od 06.05.2019 r., w przypadku Krytej Pływalni FALA – przeprowadzany  

jest remont obiektu od 2021 roku), 2 sezonowe. Kontrolę sanitarną przeprowadzono  

w 4 obiektach - nie stwierdzono nieprawidłowości. Łącznie pobrano i przebadano 13 próbek 

wody z niecek basenowych oraz 12 próbek wody w kierunku obecności bakterii Legionella 

(próbki wody pobrane z niecki basenowej oraz z natrysków przy nieckach). W zakresie 

kwestionowanej jakości wody wydano 4 decyzje administracyjne. 

Miejsca rekreacji wodnej   

 

Na terenie Powiatu Gorlickiego w ubiegłym roku zorganizowano kąpielisko w miejscowości 

Klimkówka. Pobrano 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych przed rozpoczęciem sezonu 

kąpieliskowego oraz jedną w trakcie trwania sezonu - nie kwestionowano jakości wody. Bieżące 

oceny jakości wody w Kąpielisku dokonywane były każdorazowo po otrzymaniu sprawozdań 

od Organizatora (pobór próbek realizowany w ramach kontroli wewnętrznej).  
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W trakcie sezonu kąpieliskowego PPIS w Gorlicach wydał bieżące oceny jakości wody w dniach: 

- 13.07.2021 r., znak: ON-HK.903.1.41.2021 - woda przydatna do kąpieli (próbki pobrane 

05.07.2021 r.) 

- 15.07.2021 r., znak: ON-HK.903.1.42.2021 - woda przydatna do kąpieli (próbki pobrane 

12.07.2021 r.) 

- 29.07.2021 r., znak: ON-HK.903.1.43.2021 - woda przydatna do kąpieli (próbki pobrane 

26.07.2021 r.) 

- 23.08.2021 r., znak: ON-HK.903.1.44.2021 - woda przydatna do kąpieli (próbki pobrane 

16.08.2021 r.) 

Informacje dotyczące obiektu na bieżąco aktualizowano w serwisie kąpieliskowym 

(sk.gis.gov.pl). 

 

Badania na obecność bakterii Legionella 

 

W ciągu roku 2021 pobrano do badań laboratoryjnych wodę ciepłą użytkową na obecność 

bakterii Legionella w następujących grupach obiektów:  

-  hotele – 2 obiekty,  

-  podmioty lecznicze – 4 obiekty, 

-  Domy Pomocy Społecznej – 4 obiekty.  

Łącznie pobrano 42 próbki wody.  

Decyzje merytoryczne z rygorem natychmiastowej wykonalności wydano dla 8 obiektów 

(próbki wody pobrane w ramach nadzoru sanitarnego). 

We wszystkich przypadkach uzyskano jakość wody zgodną z wymogami sanitarnymi. 

Ogółem w ciągu roku pobrano i przebadano laboratoryjnie 299 próbek wody:  

299 planowanych w Budżecie Zadaniowym oraz 0 pozaplanowych.  

Ocena obiektów użyteczności publicznej za 2021 rok 

 

Pod nadzorem Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej znajduje się 600 obiektów użyteczności 

publicznej – harmonogram kontroli zatwierdzony został przez WSSE w Krakowie. Podczas 

typowania obiektów do kontroli uwzględniono częstotliwość kontroli obiektów (w zależności  

od wielkości zagrożenia zdrowotnego dla ludności korzystającej z działalności tych obiektów). 

Kontrolą objęto 132 obiekty.  Obiekty o najwyższym ryzyku zdrowotnym obejmują zakłady 
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kosmetyczne (54 obiekty), odnowy biologicznej (28 obiektów), fryzjersko-kosmetyczne  

(14 obiektów), tatuażu (4 obiekty) – te obiekty kontroluje się 1 raz w roku. Łączna ilość 

obiektów 100, skontrolowano 47. Na koniec 2021 r. wszystkie obiekty oceniono jako dobre. 

Zakłady fryzjerskie – w ewidencji było 103 obiekty, skontrolowano 25 - nie stwierdzono 

nieprawidłowości. W ciągu roku podmioty wprowadzały zmiany w zakresie świadczonych 

usług, co skutkowało zmianami w poszczególnych grupach obiektów.  

Obiekty hotelarskie (32 obiekty) – w tej grupie przeprowadzono 5 kontroli. Inne obiekty,  

w których świadczone są usługi hotelarskie – 112 obiektów - w tej grupie obiektów 

przeprowadzono 2 kontrole. W wyżej wymienionych obiektach nie stwierdzono 

nieprawidłowości. W rejestrze obiektów znajdują się 4 Domy Pomocy Społecznej (1 obiekt 

zakończył działalność i utworzono nową placówkę, w związku z czym kontrolą objęto  

5 obiektów – nie stwierdzono nieprawidłowości) oraz 7 obiektów zakwalifikowanych jako Inne 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej – nie przeprowadzono kontroli w tej grupie 

obiektów.  

Ustępy  publiczne  – 13 obiektów oraz ustępy ogólnodostępne przy stacjach paliw  

– 19 obiektów. Skontrolowano 6 ustępów publicznych i 7 ogólnodostępnych. Nie prowadzono 

postępowania administracyjnego w tej grupie obiektów. W ewidencji PSSE znajdują się:  

1 Dworzec Autobusowy oraz 1 Dworzec Kolejowy – w 2021 r. przeprowadzano kontrolę 

obydwu obiektów – bez nieprawidłowości.  Tereny rekreacyjne – łącznie pod nadzorem  

30 obiektów, skontrolowano 7 obiektów - nie stwierdzono nieprawidłowości. Do tej kategorii 

zaliczają się: parki, place zabaw, siłownie plenerowe - w których kontroli podlega gospodarka 

odpadami komunalnymi, stan techniczny urządzeń i odpowiednie oznakowanie terenu. 

Cmentarze – 65 obiektów, przeprowadzono 2 kontrole. Przeprowadzane w ciągu minionego 

roku ekshumacje zwłok były zgodne z obowiązującymi przepisami. W ciągu roku wydano  

6 decyzji zezwalających na ekshumację zwłok. Przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych  

w związku z ekshumacjami (skontrolowano 10 pojazdów do przewozu zwłok i szczątków 

ludzkich). Gospodarze cmentarzy wymagają stosownych dokumentów wydanych przez PIS, 

nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakłady pogrzebowe, domy przedpogrzebowe, kaplice 

przedpogrzebowe – 21 obiektów – przeprowadzano 8 kontroli w tej grupie obiektów,  

nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Inne obiekty 

 

• 1 szpital – przeprowadzona 1 kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości;  

• 2 solaria funkcjonujące samodzielnie – skontrolowano 1 – bez zastrzeżeń;  
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• obiekty sportowe - ewidencji 45 obiekty: boiska, stadiony, hale sportowe, kluby sportowe, 

zimowe obiekty sportowe, nie przeprowadzono kontroli; 

• Place targowe – pod nadzorem 8 placów targowych, kontrolą objęto 8 –  

nie stwierdzono nieprawidłowości; 

• Obiekty kulturalno – widowiskowe – 19 obiektów, nie przeprowadzono kontroli; 

• Pralnie: 3 obiekty – w tym 1 pralnia piorąca na potrzeby szpitali – skontrolowano  

2 obiekty (przeprowadzono kontrolę 1 pojazdu do przewozu bielizny) – bez zastrzeżeń; 

• 1 Prosektorium funkcjonujące samodzielnie – nie przeprowadzono kontroli; 

• Transport – pod nadzorem jest 7 firm transportowych, skontrolowano 1 firmę. Kontrolą 

objęto zajezdnie autobusowe przewoźników, zaplecze sanitarne dla kierowców oraz ich 

środki transportu osobowego. Skontrolowano 6 pojazdów komunikacji publicznej,  

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych obiektów użyteczności publicznej 

stwierdza się, że stan sanitarno-higieniczny jest prawidłowy. Gospodarka odpadami 

komunalnymi nie budziła zastrzeżeń. Planowe kontrole i planowy pobór próbek wody  

nie zostały zrealizowane w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii i wynikającymi 

z tego faktu ograniczeniami (np. zamknięcie obiektów). Ponadto pracownicy Sekcji 

zaangażowani zostali do działań związanych ze zwalczaniem epidemii.  

 

OCENA STANU SANITARNEGO W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Działalność i kompetencje w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: 

Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego - przestrzeganie przepisów określających     

wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące: 

• nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i obowiązujących norm przez szkoły, placówki 

oświatowo-wychowawcze oraz ośrodki wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży  

w zakresie higieny procesu nauczania i wychowania, stanu sanitarnego i bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i wypoczynku oraz wyposażenia pomieszczeń  

we właściwy  sprzęt, 

• prowadzenia postępowań administracyjnych, 

• realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów 

          chemicznych w pracowniach i klaso-pracowniach. 

 



32 
 

W 2021 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach nadzorem sanitarnym 

objął 147 szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówki letniego                 

wypoczynku dzieci i młodzieży zgłoszone w Elektronicznej Bazie Wypoczynku Ministra Edukacji 

i Nauki. W 2021 roku zgłoszonych było 57 turnusów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

zorganizowanych na terenie powiatu gorlickiego. Nie było zgłoszeń turnusów wypoczynku 

zimowego.  

Ogółem przeprowadzonych zostało 94 kontroli placówek nauczania i wychowania  

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w tym: 

-    65 kontroli w obiektach stałych, 

-   29 kontroli w obiektach sezonowych  - kontrole w trakcie trwania wypoczynku letniego 

dzieci i młodzieży. 

Z uwagi na trwający na terenie Polski stan epidemii COVID-19 pracownik  

Stanowiska Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży wspólnie z pozostałymi pracownikami 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Gorlicach realizował zadania w tym 

zakresie. Kontrole sanitarne w placówkach oświatowych w ramach bieżącego nadzoru 

sanitarnego przeprowadzono w miesiącach kwiecień – wrzesień 2021 r. 

W pozostałych miesiącach realizowane były zadania związane z COVID-19 tj. przeprowadzanie 

wywiadów epidemiologicznych, praca w systemie SEPIS, opracowywanie ognisk 

epidemiologicznych na terenie placówek oświatowych, wspólne kontrole z Policją, wydawanie 

opinii o zawieszeniu zajęć stacjonarnych, komunikatów informujących o okresie nałożonej 

kwarantanny na dzieci z oddziałów przedszkolnych, na uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, szkół specjalnych.  

W 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Gorlicach wydał 190 opinii  

o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

ponadpodstawowych i specjalnych. Ponadto w czasie prowadzonych kontroli kompleksowych 

placówek oraz kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży dokonywano oceny przestrzegania  

Wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną na wniosek strony.  Wniosek dotyczył braku 

przestrzegania określonych  ograniczeń, nakazów i zakazów na terenie placówki oświatowej. 

W czasie kontroli sanitarnych przeprowadzanych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 

zwracano uwagę na stan techniczny i sanitarny obiektów. Dokonywano oceny higieny procesu 

nauczania, oceny warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach  

oraz oceny warunków do utrzymania higieny osobistej w placówkach nauczania                                    

i wychowania. Oceniano również warunki realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej  

nad uczniami w szkołach, realizację Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
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tytoniu i wyrobów tytoniowych, prowadzenie dożywiania w szkołach oraz zapewnienie 

standardów dostępności do urządzeń sanitarnych  dla dzieci i młodzieży. Przed rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego dokonywana jest ocena przygotowania szkół do nowego roku 

szkolnego. 

 

OCENA  STANU  SANITARNEGO W ZAKRESIE HIGIENY PRACY 

 

Nadzór bieżący nad zakładami pracy 

 

Sekcja Nadzoru Higieny Pracy zajmuje się głównie ochroną zdrowia pracowników przed 

niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy w celu 

zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych, poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru 

sanitarnego w zakresie przestrzegania przepisów higieny i warunków środowiska pracy.  

W 2021 roku w ewidencji sekcji znajdowało się 763 zakłady pracy zatrudniające ogółem 12013 

pracowników. Najliczniejszą grupę stanowiły zakłady zatrudniające do 9 pracowników  

(481 obiektów), a najmniejszą zakłady zatrudniające ponad 250 pracowników (4 obiekty).  

 

 

Liczba podmiotów gospodarczych ujęta w ewidencji Sekcji Nadzoru Higieny Pracy zestawiona z liczbą 

skontrolowanych zakładów w danej grupie w 2021 r. 

 

 



34 
 

W ramach prowadzonej działalności nadzoru sanitarnego pracownicy sekcji skontrolowali 277 

zakładów pracy, w których zatrudnionych było 5332 pracowników. Wykonano 315 kontroli  

w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym 234 w obiektach zaplanowanych do kontroli, 

zgodnie z harmonogramem i 81 kontroli doraźnych.   

Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował m.in. nadzór w zakresie warunków zdrowotnych 

środowiska pracy, nadzór nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawców 

obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników, nadzór  

nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, nadzór nad prekursorami narkotyków 

kategorii 2 i 3, nadzór nad produktami biobójczymi, nadzór w zakresie substancji chemicznych 

i ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym  

lub mutagennym w środowisku pracy, nadzór nad czynnikami biologicznymi w środowisku 

pracy oraz  nadzór nad produktami kosmetycznymi.  

 

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru nad produktami kosmetycznymi zgodnie  

z harmonogramem przesłanym przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego pobrano do badań laboratoryjnych 15 próbek produktów kosmetycznych. Pobrane 

próbki po przeprowadzeniu badań nie zostały zakwestionowane.      

W ramach kontroli doraźnych przeprowadzano również m.in. kontrole na wniosek 

przedsiębiorców oraz kontrole interwencyjne dotyczące warunków pracy w tym przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19. 

Ponadto zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania i działalności 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2021 r. w roku sprawozdawczym realizowano zadania 

przypisane sekcji nadzoru higieny pracy.  

 

Na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Forum wymiany informacji działającego  

przy Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach uczestniczono w projekcie REACH-EN-

FORCE 9 (REF-9). Przedmiotowy projekt Forum dotyczył kontroli i egzekwowania przepisów 

dotyczących zezwoleń mających zastosowanie do producentów, importerów i DU. Projekt  

REF- 9 miał za zadanie ocenić stopień przestrzegania wymogów REACH dotyczących zezwoleń 

w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania z wykazu zezwoleń wszystkich substancji 

(załącznik XIV do rozporządzenia 1907/2006 (REACH)), których daty ostateczne upłynęły 

przed terminem rozpoczęcia projektu. Na podstawie przekazanych informacji i wytycznych  

z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie podjęto uczestnictwo  

w projekcie i zgodnie z nakreślonymi zadaniami przeprowadzono kontrolę u jednego 

przedsiębiorcy stosującego substancje z załącznika XIV rozporządzenia REACH. Kontrolę 
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przeprowadzono w zakładzie zajmującym się obróbką galwaniczną metali przy użyciu kąpieli 

chromowych, który w związku z prowadzoną działalnością stosuje mieszaniny zawierające  

w swoim składzie tritlenek chromu (tlenek chromu VI) znajdujący się w wykazie substancji 

podlegających procedurze udzielania zezwoleń - załącznik XIV rozporządzenia 1907/2006 

(REACH). Z powyższych czynności w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości 

sporządzono Kwestionariusz dla projektu REF-9 Forum w sprawie zezwoleń. 

 

Ponadto prowadzono wzmożony nadzór nad warunkami pracy i oceną narażenia zawodowego 

pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych. W roku sprawozdawczym 

przeprowadzono kontrolę w 7 zakładach pogrzebowych z czego w dwóch zakładach 

stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku orzeczeń 

lekarskich z wstępnych badań stwierdzających brak przeciwskazań do wykonywanej pracy, 

braku oceny ryzyka zawodowego pracowników, braku szkoleń pracowników z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brak rejestru prac narażających oraz rejestru pracowników 

narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy.  

 

W ramach prowadzonego nadzoru nad przygotowaniem pracodawców do przestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny, podczas prac związanych z usuwaniem,  

bądź zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest, w ramach realizacji rządowego 

„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przeprowadzono kontrolę 

jednego przedsiębiorcy wykonującego pracę usuwania i zabezpieczania azbestu na terenie 

prywatnego gospodarstwa. 

 

W trakcie prowadzonych kontroli w ramach działalności nadzoru sanitarnego stwierdzono 

nieprawidłowości w 18 zakładach zaplanowanych do kontroli oraz w 1 zakładzie podczas 

kontroli doraźnej (sprawdzającej). Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli 

sprawdzającej dotyczyły niewykonania obowiązków wynikających z decyzji nakazowej. 
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w skontrolowanych zakładach w 2021 r. 

 

W roku sprawozdawczym wydano 37 decyzji administracyjnych, w tym:    

- 17 decyzji merytorycznych nakazowych dotyczących usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, 

- 1 decyzję merytoryczną dotyczącą odmowy przedłużenia terminu wykonania decyzji 

nakazowej, 

- 1 decyzję merytoryczną umarzającą postępowanie administracyjne 

- 18 decyzji o nałożeniu opłaty za przeprowadzone czynności kontrolne podczas których zostały 

stwierdzone nieprawidłowości.        

  

W związku z wydanymi w 2021 r. decyzjami nakazowymi nałożono na przedsiębiorców łącznie 

44 nakazy, które dotyczyły: wykonania pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach 

pracy; sporządzenia dokumentacji dotyczącą procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym występujących w zakładzie pracy w tym rejestru prac wykonywanych  

oraz rejestru pracowników pracujących w narażeniu na proces technologiczny o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym; aktualizacji lub sporządzenia rejestru czynników szkodliwych 

na stanowiskach pracy oraz karty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

występujących na stanowiskach pracy; sporządzenia lub zaktualizowania oceny ryzyka 
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zawodowego pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy; doprowadzenia  

do odpowiedniego stanu sanitarno- technicznego ścian, sufitu lub posadzki w pomieszczeniach 

higieniczno- sanitarnych; sporządzenia rejestru prac narażających oraz pracowników 

narażonych szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy; wykonania badania lekarskie 

pracownikom i okazania orzeczenia lekarskie z przeprowadzonych badań stwierdzających brak 

przeciwwskazań do wykonywanej pracy zatrudnionych osób; przeprowadzenia szkoleń 

wstępnych  pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; doprowadzenia  

do odpowiedniego  stanu sanitarno- technicznego wyposażenia znajdującego się  

w pomieszczeniu pracy lub pomieszczeniu higieniczno- sanitarnym (tj. szafki w pomieszczeniu 

pracy, kabiny prysznicowe); przekazania właściwemu PWIS informacji o substancjach 

chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym według obowiązującego wzoru; sporządzenia raportu  

o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi 

narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych; doprowadzenia do odpowiedniego stanu 

sanitarno- technicznego ścian w pomieszczeniach pracy.  

 

W roku sprawozdawczym wyegzekwowano realizację nakazów z 16 decyzji Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym 4 wydanych w latach ubiegłych. W jednym  

z skontrolowanych zakładów pracy usunięto stwierdzone nieprawidłowości przed wydaniem 

decyzji administracyjnej. Ponadto w związku z prowadzonymi postępowaniami 

administracyjnymi wydano 2 postanowienia o nałożeniu grzywny - kwota nałożonych grzywien: 

3000 zł. W 2021 r. ściągnięto 4 grzywny, w tym 3 nałożone w roku ubiegłym.  

W zależności od charakteru pracy, produkcji czy technologii, w zakładach pracy mogą 

występować zagrożenia związane z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, będące przyczynami 

chorób zawodowych wśród pracowników. W 2021 roku w 22 skontrolowanych zakładach pracy 

stwierdzono występowanie przekroczeń NDN czynników szkodliwych dla zdrowia, co stanowiło 

blisko 7 % ogółu skontrolowanych zakładów. Szkodliwe warunki pracy były związane  

z przekroczeniami najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN) czynników fizycznych  

tj. hałasu (22 zakłady) i drgań (1 zakład). Ogółem w skontrolowanych zakładach pracy  

w warunkach szkodliwych pracowało 639 osób, w tym 630 na stanowiskach pracy na których 

stwierdzono przekroczenie NDN hałasu. W roku 2021, podobnie jak w roku 2020, nie było 

konieczności wydawania decyzji dotyczących przekroczeń normatywów higienicznych.  

W ww. skontrolowanych zakładach zastosowano programy naprawcze warunków pracy 

opierające się na działaniach technicznych i organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia 
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narażenia na działanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz obniżenia stężeń i 

natężeń tych czynników.  

 

Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach realizował również zadania określone 

ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r. poz. 195)  

w zakresie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Na terenie powiatu prowadzony  

był na bieżąco monitoring rynku środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. 

W 2021 r. nie prowadzono wspólnych działań kontrolnych z Komendą Powiatową Policji  

w Gorlicach w zakresie egzekwowania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków 

zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. W analizowanym okresie na terenie 

powiatu gorlickiego nie stwierdzono stacjonarnych sklepów wprowadzających do obrotu środki 

zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne oraz nie było zgłoszeń na obiekty, co do których 

zachodziłoby podejrzenie że mogą wprowadzać powyższe środki. W ramach prowadzonego 

nadzoru nad zgłaszalnością podejrzeń zatruć środkami zastępczymi w roku sprawozdawczym  

nie odnotowano ww. przypadków w powiecie gorlickim.    

Ponadto we współpracy ze Stanowiskiem ds. Oświaty Zdrowotnej do 14 placówek oświatowo- 

wychowawczych oraz 20 organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży podległych 

PPIS w Gorlicach rozdystrybuowano materiały edukacyjne (ulotki, broszury, książeczki)  

z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.  

 

Choroby zawodowe 
 

Następstwem oddziaływania szkodliwych warunków pracy są choroby zawodowe. W 2021 roku 

zgłoszono 7 podejrzeń o chorobę zawodową. Powyższe zgłoszenia dotyczyły następujących 

jednostek chorobowych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 

30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych: 

• poz. 3.4 - pylice płuc - pylica spawaczy -1 zgłoszenie 

• poz. 5 - przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe 

upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc ze stosunkiem procentowym natężonej 

objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) do pojemności życiowej (VC) 

wynoszącym 0,7 po leku rozszerzającym oskrzela - 1 zgłoszenie 

• poz. 21 - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo - 
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nerwowego spowodowany hałasem wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości  

co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna  

dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz - 4 zgłoszenia  

• poz. 26 - choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa (borelioza)  

- 1 zgłoszenie 

 

Poza wszczęciem postępowań administracyjnych w sprawie powyższych zgłoszeń prowadzono 

również w roku sprawozdawczym postępowania administracyjne w sprawie podejrzeń  

o chorobę zawodową wszczęte w latach ubiegłych. W ramach oceny związku warunków pracy 

w zakładzie pracy z powstawaniem chorób zawodowych sporządzono 7 ocen narażenia  

oraz doprowadzono do 5 rozstrzygnięć w zakresie chorób zawodowych. Po dokonaniu analizy 

zgromadzonych dokumentów medycznych i stopnia narażenia zawodowego na czynniki 

szkodliwe dla zdrowia w 2021 r. nie wydano decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, 

natomiast wydano 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej  

oraz 2 decyzję umarzające. W prowadzonych postępowaniach w sprawie podejrzenia choroby 

zawodowej wydano 47 postanowień, które dotyczyły zmiany terminu załatwienia sprawy. 

Jednocześnie należy wskazać, iż w okresie sprawozdawczym od wystąpienia pierwszego 

przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 w Polsce na terenie powiatu gorlickiego  

nie dokonano zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej – Covid-19. 

Liczba zgłoszeń podejrzeń o chorobę zawodową w ostatnich latach kształtowała  

się następująco:  

• 20 zgłoszeń w 2016 r., 

• 14 zgłoszeń w 2017 r.,   

• 27 zgłoszeń 2018 r.,   

• 16 zgłoszeń 2019 r., 

• 9 zgłoszeń 2020 r., 

• 7 zgłoszeń 2021 r. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy zauważyć iż, liczba zgłoszeń podejrzeń o chorobę 

zawodową ma trend malejący. Jeżeli chodzi o liczbę stwierdzonych chorób zawodowych 

obserwuje się również tendencję spadkową w porównaniu z latami ubiegłymi:  

• 6 chorób w 2016 r.,   

• 2 choroby w 2017 r.,  

• 2 choroby w 2018 r.,  

• 3 choroby w 2019 r.,  
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• 0 chorób w 2020 r.,  

• 0 chorób w 2021 r.  

 

W rozpatrywanym okresie w ostatnich dwóch latach nie stwierdzono chorób zawodowych. 

Uwzględniając powyższe dane można wywnioskować, że wynika to z faktu, iż sami pracownicy 

czy podmioty medyczne zgłaszali mniej podejrzeń chorób zawodowych, co również wiąże się  

z mniejszą liczbą rozstrzygnięć. Znaczący wpływ zarówno na liczbę zgłoszeń jak i liczbę 

rozstrzygnięć mających miejsce w dwóch ostatnich latach mógł mieć ogłoszony na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii COVID-19. 

 

 

Liczba zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych w stosunku do liczby stwierdzonych chorób zawodowych  

w latach 2016 - 2021 

 

 

Analizując powyższe okresy można wysunąć wnioski iż, najczęściej stwierdzaną jednostką 

chorobową wymienioną w załączniku do rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 30 czerwca 

2009 r. w sprawie chorób zawodowych w ostatnich latach była poz. 26 tj. Choroby zakaźne 

lub pasożytnicze albo ich następstwa, których trend w pierwszych czterech latach 

rozpatrywanego okresu utrzymywał się na podobnym poziomie.  
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Wykaz stwierdzonych chorób zawodowych w ostatnich latach. 

 

Kluczowa w zapobieganiu chorobom zawodowym jest prawidłowa realizacja wstępnych, 

okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz prowadzona profilaktyka 

lekarska w zakładach. Prawidłowa realizacja monitoringu stanu zdrowia pracowników 

wykonujących pracę w warunkach występowania przekroczeń wskaźników oceny czynnika 

szkodliwego dla zdrowia oraz pełna analiza stanu zdrowia umożliwia właściwą profilaktykę  

i niedopuszczenie do rozwoju chorób zawodowych.   

 

W 2021 r. plan kontroli w Sekcji Nadzoru Higieny Pracy wynosił - 482 kontrole w tym 362 

kontrole planowe oraz 120 kontroli doraźnych. Natomiast  w ramach oceny związku warunków 

pracy w zakładzie pracy z powstawaniem chorób zawodowych zaplanowano 60 ocen narażenia  

oraz 28 rozstrzygnięć w zakresie chorób zawodowych. W  okresie od 01.01.2021 r.  

do 31.12.2021 r. w ramach prowadzonej działalności nadzoru sanitarnego w zakresie higieny 

pracy skontrolowano 277 zakładów pracy. Wykonano 315 (65,3 % wszystkich kontroli) 

kontrole w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym 234 (64,6% kontroli planowych)  

w obiektach zaplanowanych do kontroli, zgodnie z harmonogramem i 81 kontroli doraźnych. 

W ramach prowadzonych postępowań dotyczących podejrzenia chorób zawodowych 

Pozycja i nazwa choroby 

zawodowej  

wg załącznika z 

rozporządzenia 

Lata 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Poz. 20 – przewlekłe choroby 

obwodowego  układu u 

nerwowego wywołane sposobem 

wykonywania pracy  

1 0 0 0 0  0 

Poz. 21 - Obustronny trwały 

odbiorczy ubytek słuchu typu 

ślimakowego lub czuciowo-

nerwowego spowodowany 

hałasem  

3 0 1 0 0 0 

Poz. 26 - Choroby zakaźne lub 

pasożytnicze albo ich następstwa  

2 

(borelioza) 

2  

(borelioza) 

1 

(listerioza) 

3  

(borelioza) 

0 0 
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przeprowadzono 7 ocen narażenia oraz doprowadzono do 5 rozstrzygnięć w zakresie chorób 

zawodowych.  

Plan kontroli nie został wykonany z powodu trwającego od dnia 20 marca 2020 r. ogłoszonego  

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19 i związanymi z nim zadaniami 

nałożonymi na pracowników PSSE w Gorlicach.  

W 2021 r. wszyscy pracownicy Sekcji Nadzoru Higieny Pracy zaangażowani byli w wykonywanie 

zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 do których należało m.in.:  

- przeprowadzanie wspólnych kontroli z funkcjonariuszami policji dotyczących sprawdzania 

przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  wynikających z przepisów 

wydanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii; 

- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia nakazów, zakazów  

lub ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

na podstawie notatek urzędowych przesłanych z KPP w Gorlicach, a także protokołów 

pokontrolnych sporządzonych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gorlicach; 

- prowadzenie wywiadów epidemiologicznych, pełnienie dyżurów w systemie SEPIS zarówno 

tych w  ramach Wirtualnej Stacji jak i wynikających z harmonogramów wewnętrznych 

ustalanych w PSSE w Gorlicach, bieżąca obsługa systemu SEPIS i EWP oraz udzielanie 

informacji stronom dotyczących COVID-19.  

Na brak wykonania planu kontroli duży wpływ miała także dłuższa absencja dwóch 

pracowników sekcji, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich. Jeżeli chodzi  

o nie wykonanie planu w zakresie chorób zawodowych tj. liczby sporządzonych ocen narażenia 

oraz liczby rozstrzygnięć w zakresie chorób zawodowych decydujący wpływ miała niewielka 

ilość nowych zgłoszeń dotyczących podejrzeń choroby zawodowej. 

 

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY  

 

W 2021 r. pion Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wydał 20 opinii sanitarnych,  

odnoszących się do potrzeby, lub brak potrzeby sporządzania raportu oddziaływania 

przedsięwzięć na środowisko. Uzgodniono pod względem wymagań sanitarno-higienicznych  

i zdrowotnych 59 projektów budowlanych, zmiany sposobu użytkowania oraz technologiczne 

wydając w tym zakresie stosowne opinie sanitarne.   

W 2021 r. pion zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydał 56 opinii sanitarnych,  

dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

oraz 52 uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
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oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dotyczących terenów gmin: Miasto Gorlice, Gminy Gorlice, Gminy Moszczenica, 

Gminy Ropa, Gminy Sękowa, Gminy Lipinki, Gminy Uście Gorlickie, Gminy Łużna, Gminy 

Bobowa, oraz Miasta i Gminy Biecz. 

 

W 2021 r. zapobiegawczy nadzór sanitarny uczestniczył w oddawaniu do użytku 87 obiektów 

budowlanych i odebrał pod względem sanitarno-higienicznym wydając w tym zakresie 

stosowne opinie sanitarne. Wśród odbieranych obiektów były: zakłady żywieniowo- 

żywnościowe, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, obiekty handlowo usługowe, budynki 

użyteczności publicznej i inne.                         

DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ W PSSE GORLICE 

 

Komórka organizacyjna „Obrony Cywilnej” w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej Gorlicach zajmuje się: 

1. planowaniem i aktualizacją planów Obrony Cywilnej oraz zabezpieczenia 

przeciwepidemicznego; 

2. przeglądem, pozyskiwaniem, aktualizowaniem i weryfikacją procedur wewnętrznych       

w zakresie reagowania kryzysowego; 

3. uzgadnianiem działań w przypadku wystąpienia masowych zachorowań na choroby 

zakaźne z Sekcją Nadzoru Epidemiologii PSSE Gorlice; 

4. uzgadnianiem działań w przypadku powodzi, podtopień lub zanieczyszczeń ujęć wody 

dla ludności. 

Ponadto uczestniczy w naradach i szkoleniach, organizowanych przez Centrum Zarządzania 

Kryzysowego przy Staroście Powiatowym w Gorlicach, bierze udział w ćwiczeniach i treningach 

na terenie powiatu, organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem w systemach 

informatycznych, sprawuje nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych, 

aktualizuję politykę bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi  

w zakresie ochrony danych osobowych, aktualizuje posiadane procedury oraz wytyczne  

na wypadek wystąpienia masowych zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby 

zakaźne, zatrucia (zanieczyszczenia wody i żywności). 
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PODSUMOWANIE 

 

Rok 2021, tak jak poprzedni zdominowały działania związane z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Plan kontroli Stacji nie został wykonany w całości z powodu 

ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wszyscy pracownicy 

zaangażowani byli w zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

tj.: prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, przygotowywanie decyzji administracyjnych, 

komunikatów, opinii, wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego EWP i SRWE, 

obsługa telefonów alarmowych, praca w systemie SEPIS, prowadzenie postępowań 

administracyjnych dotyczących naruszenia przepisów dotyczących COVID-19, kontrole  

w placówkach handlowych, usługowych i obiektach użyteczności publicznej  

z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach w zakresie przestrzegania 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, etc.  

W powiecie gorlickim w 2021 roku przeprowadzono 16 647 dochodzeń 

epidemiologicznych, z czego 4 531 dochodzeń związanych było z potwierdzeniem zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, a 12 116 dochodzeń - z narażeniem na zakażenie wirusem  

SARS-CoV-2. W celu ograniczenia liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie Powiatu 

Gorlickiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach wydał 12 116 decyzji 

nakazujących obowiązek poddania się kwarantannie. Na terenie Powiatu Gorlickiego zakażeniu 

wirusem SARS-CoV-2 uległo 4 531 osób, z czego 218 zmarło. Wśród zakażonych 613 osób 

wymagało hospitalizacji z powodu choroby COVID-19, pozostałe osoby zostały skierowane  

na izolację w warunkach domowych lub w izolatoriach.  

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gorlicach w 2021 roku przeprowadzili                  

5 102 kontrole, których celem było sprawdzenie przestrzegania zasad związanych                                 

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (w tym 4 160 kontroli 

przeprowadzonych wspólnie z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Gorlicach). 

Kontrole były działaniami nie planowanymi w zasadniczych zamierzeniach, wynikały z bieżącej 

sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

 

 


