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1. WSTĘP 
 

 

Powiat międzychodzki leży w zachodniej części województwa wielkopolskiego                         

i jest powiatem zewnętrznym, graniczącym z pięcioma powiatami: czarnkowsko-trzcianeckim, 

szamotulskim, nowotomyskim, międzyrzeckim i strzelecko - drezdeneckim. Stolicą powiatu jest 

miasto Międzychód. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Położenie powiatu międzychodzkiego w woj. wielkopolskim 
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W skład powiatu wchodzą cztery gminy: 
 

- Międzychód (miejsko – wiejska), 
 

- Sieraków (miejsko – wiejska), 
 

- Kwilcz (wiejska), 
 

- Chrzypsko Wielkie (wiejska).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. Gminy powiatu międzychodzkiego  

 

Powiat międzychodzki zajmuje powierzchnię 736,4 km². 

Liczba mieszkańców w powiecie wynosi: 36.517, w tym   -  18.140 mężczyzn 

                                                                                                      -  18.377 kobiet 

 1. Międzychód: 18 245 – w tym 9,245 kobiet            50,67% 

 miasto:                    10 446 w tym 5.418 kobiet            51,87% 
 wieś:                         7 799 w tym   3.827 kobiet           49,07%  
 
 2. Sieraków:        8 620-  w tym 4372 kobiet               50,72%      
 miasto:                      5937  w tym 3042 kobiet              51,24% 
 wieś:                         2683  w tym 1330  kobiet              49,57 %     
 
 3. Kwilcz:            6 351 – w tym 3150  kobiet              49,67% 
  

4. Chrzypsko:     3 301 – w tym 1610 kobiet               48,78 %   
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie realizował zadania określone 

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

na terenie powiatu międzychodzkiego w następującym zakresie: 
 

- higieny środowiska, 
 

- higieny pracy w zakładach pracy, 
 

- higieny procesów nauczania i wychowania w szkołach i innych placówkach                

oświatowo – wychowawczych, 

- higieny wypoczynku i rekreacji, 
 

- warunków zdrowotnych żywności i żywienia, 
 

- warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt 

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

zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości 

środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, 

niezakaźnych i zawodowych. 

 

Prowadzona była również działalność oświatowo – zdrowotna w zakresie promocji zdrowia 

poprzez realizację programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim                     

oraz lokalnym. 

 

W przedstawionym „Stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

międzychodzkiego w roku 2021” ujęto sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych 

oraz wyniki bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez 

poszczególne komórki organizacyjne. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego                                                  

(Dz.U.2020.433). w okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej ogłoszony był  stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2. W związku z powyższym strategia pracy Inspekcji Sanitarnej w powiecie 

międzychodzkim tak samo jak w roku ubiegłym skierowana była na działania związane                        

z zagrożeniami wynikającymi z pojawieniem się wirusa na terenie powiatu.                                      

Były to kroki zmierzające do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród mieszkańców 

powiatu poprzez obejmowanie kwarantanną osób podejrzanych o zachorowanie oraz izolacją 

domową osób zakażonych. Zadania skierowane były również na przestrzeganie obowiązujących 

w danym okresie obostrzeń. 

Skutkiem danej sytuacji była niemożliwość realizacji przedsięwzięć i harmonogramu pracy 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie według pierwotnych 

zamierzeń na rok 2021.   
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2. Warunki zdrowotne środowiska bytowania człowieka 
 

2.1 Obiekty komunalne 
 

2.1.1 Zaopatrzenie ludności w wodę 
 
 
 

Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia jest zadaniem własnym gmin, 

wynikającym art. 3. ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę              

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028). Za jakość produkowanej 

wody i stan sanitarny urządzeń służących do jej produkcji, a także dostawę wody w wymaganej 

ilości  i pod odpowiednim ciśnieniem odpowiadają podmioty zajmujące się zaopatrzeniem 

ludności w wodę, natomiast przestrzeganie wymogów w zakresie jej dostawy przez 

przedsiębiorstwa jest regularnie sprawdzane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Wśród zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                

w Międzychodzie w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

znajdują się m.in.: 

 • ewidencjonowanie obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę 

 • prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych, 

 • pobór próbek wody do badań laboratoryjnych, 

 • prowadzenie postępowania administracyjnego mającego na celu poprawę jakości wody,  

  • wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody  

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

  • sporządzanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia, 

 • informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych 

urządzeniach i sieciach wodociągowych.  

 

W roku 2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie tak jak w roku 

poprzednim pomimo trwającej epidemii sprawował pełen nadzór nad jakością wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Głównym celem prowadzonego nadzoru sanitarnego nad 

jakością wody przeznaczonej do spożycia jest ochrona zdrowia konsumentów i zapewnienie 

użytkownikom wodociągów wody o prawidłowych parametrach fizykochemicznych, 

organoleptycznych i mikrobiologicznych.  

Wodociągi objęte nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                 

w Międzychodzie zasilane są z ujęć podziemnych, pracują w oparciu o jedno ujęcie, które 

stanowią jedna lub więcej studni, eksploatowanych najczęściej naprzemiennie.  

 



 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  

                                    W MIĘDZYCHODZIE 

 

 

 

Studnie na ujęciach są odpowiednio chronione, zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Do uzdatniania wody stosowane są tradycyjne sposoby napowietrzania                    

i filtracji, przy czym w Stacjach Uzdatniania Wody w Kwilczu, Kurnatowicach                                      

i w Sierakowie, zastosowano nowy system uzdatniania wody IMTZ,  w którym wykorzystano  

kolumny filtracyjne, a na rurach przepływowych kierujących wodę z filtrów zainstalowano 

sterylizatory promieniami UV. 

 

Powiat międzychodzki w 2021r. zaopatrywany był przez 21 wodociągów zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  oraz 3 wodociągi zakładowe. 

 

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w 2021 roku pobierano próbki wody 

do badań laboratoryjnych oraz prowadzono kontrole urządzeń wodociągowych:  

- w ramach kontroli urzędowej pobrano 149 próbek wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej zarządzający wodociągami pobrali 183 

próbek wody do badań laboratoryjnych, 

- przeprowadzono 23 kontrole urządzeń wodociągowych oraz 137 kontroli przy poborze 

próbek wody. 

 

Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone były na podstawie 

harmonogramów pobierania próbek wody uzgodnionych wcześniej z PPIS w Międzychodzie, 

zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania 

próbek wody do spożycia pobierane przez przedstawicieli przedsiębiorstw                          

wodociągowo – kanalizacyjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody wykonywano                         

w laboratoriach zewnętrznych posiadających akredytację oraz o zatwierdzonym przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań wody. Sprawozdania z tych badań były 

przekazywane na bieżąco do PPIS w Międzychodzie. 

 

W 2021 roku wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczały wodę dla 36435 

mieszkańców powiatu. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej                        

do spożycia przez ludzi, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim 

wymagania. Jakość wody jest kontrolowana we wszystkich wodociągach.  
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Badania jakości wody w ramach kontroli urzędowej w zakresie monitoringu parametrów 

grupy A oraz parametrów grupy B wzorem lat ubiegłych prowadzone były w dwóch 

akredytowanych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa 

wielkopolskiego – Laboratorium Badania Wody i Gleby  PSSE w Pile  i Laboratorium Badania 

Wody i Gleby WSSE w Poznaniu. 

 

W 2021 roku skontrolowano wszystkie ujęcia wody oraz studnie na tych ujęciach.                             

Stan sanitarno-techniczny studni nie budził zastrzeżeń. Podczas kontroli nie stwierdzono źródeł 

zanieczyszczeń mogących wpływać na pogorszenie jakości wody. 

Na koniec 2021r. wodę spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                   

11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczały                 

24 wodociągi czyli 100% systemów zaopatrzenia w wodę.  

Sporadycznie występowały w wodzie zanieczyszczenia mikrobiologiczne w postaci 

pojedynczych bakterii wskaźnikowych - bakterii grupy coli. W przypadku pojawienia                       

się zanieczyszczeń bakteriologicznych przedsiębiorstwa wodociągowe podejmowały 

natychmiastowe działania mające na celu ich wyeliminowanie, najczęściej było to płukanie sieci 

oraz krótkotrwałe przechlorowanie urządzeń i sieci. Sytuacje te nie zagrażały zdrowiu 

konsumenta. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu               

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia                

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

prowadzono nadzór nad materiałami i wyrobami używanymi do uzdatniania wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w roku 2021 wydano 2 oceny higieniczne dot. SUW                 

w Luboszu i Kurnatowicach.  

 

Na terenie powiatu międzychodzkiego zamieszkuje ogółem 36517 osób                                                    

(stan na dzień 30.06.2021r.) , w tym 36435 osób korzysta z wody o kontrolowanej jakości.  

Liczba ludności w powiecie międzychodzkim nie korzystająca z wody wodociągowej wynosi 

0,22 %  ogółu ludności. 
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W roku 2021  pod nadzorem na terenie powiatu międzychodzkiego znajdowały                                

się   24 wodociągi, w tym: 

-      1 wodociąg o produkcji 1000-10000 m³/d.,  

-    12 wodociągów o produkcji    100-1000 m³/d.,   

-      8 wodociągów o produkcji <100 m³/d., 

-      3  inne podmioty zaopatrujące w wodę (wodociągi o wydajności 100-1000 m³/d).  
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Na terenie powiatu międzychodzkiego wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę były 

nadzorowane przez następujące przedsiębiorstwa wodociągowe: 

• MSK AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie – dostarcza wodę z wodociągów 

publicznych w: Międzychodzie, Głażewie, Radgoszczy, Łowyniu, Kamionnie, Lewicach 

• Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sierakowie – dostarcza 

wodę z wodociągów publicznych w: Sierakowie, Kłosowicach, Przemyślu, Ławicy 

• Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu – dostarcza wodę z wodociągów 

publicznych w: Kwilczu, Kurnatowicach, Daleszynku, Dąbrowie Nowej, Luboszu, 

Mechnaczu, Wituchowie, Mościejewie, Prusimiu 

* Od września 2021r. wodociąg publiczny Prusim podłączony został do wodociągu 

publicznego Kurnatowice.  

• Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o. – dostarcza wodę                     

z wodociągów publicznych w: Chrzypsku Wielkim, Białczu. 

 

Ponadto na terenie powiatu nadzorowane są wodociągi: 

 

- zakładowy Międzychód Nowicka Spółka Jawna - administrowany przez Międzychód 

Nowicka Spółka Jawna Sobota ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica,  

- lokalny Huta Szkła - administrowany przez BA GLASS POLAND Sp. z o. o.                        

ul. Ostroroga 8/1, 60-349 Poznań 

- zakładowy Ferrarini Sp. z o.o. – administrowany przez Ferrarini Sp. z o.o. 

 ul. Towarowa 1, 64- 410 Sieraków 

              

Wszystkie wodociągi zostały skontrolowane. 

 

 Spośród zewidencjonowanych wodociągów powiatu międzychodzkiego  2 wodociągi 

publiczne (w Międzychodzie i Sierakowie) objęte były raportowaniem do Komisji Europejskiej. 

Raportowane były wodociągi produkujące wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości 

powyżej 1000 m3/dobę lub zaopatrujące powyżej 5000 osób. Wodociągi raportowane                         

do Komisji Europejskiej przebadano w pełnym zakresie parametrów zgodnie  z obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi.  

Przez ostatnie lata wszystkie wodociągi w powiecie międzychodzkim dostarczają wodę dobrej 

jakości. 
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JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 

W SKALI POSZCZEGÓLNYCH GMIN 

 

W powiecie międzychodzkim w 2021 roku eksploatowane były 24 wodociągi. 

 

 

 

MIASTO I GMINA MIĘDZYCHÓD 

 

W zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia objęto: 

Na terenie miasta Międzychód: 

- 1 wodociąg publiczny  

- 1 wodociąg zakładowy 

- 1 studnię w Międzychodzie (samo wypływowa)  

 

Jakość wody z wodociągu publicznego w Międzychodzie tak jak w roku ubiegłym odpowiada 

wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest to wodociąg 

raportowany do UE. 
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W przypadku wodociągu zakładowego Międzychód Nowicka Spółka Jawna w trakcie 

roku  stwierdzono przekroczenia: 

 

- liczba batrerii grupy coli (21 jtk/ 1ml)- przekroczenie łącznie trwało 14 dni w okresie 

13.04.2021-27.04.2021.  

Zostało wystosowane pismo z art. 30 ustawy o PIS zobowiązujące do doprowadzenia wody                 

do wymogów rozporządzenia oraz przedstawienia pozytywnych wyników badań.  

Zarządca wodociągu przedstawił pozytywny wynik badań potwierdzony następnie wynikiem 

inspekcji sanitarnej.  

Została wydana decyzja rachunkowa za kwestionowany wynik badań. 

Wyegzekwowano działania naprawcze - przepłukanie filtrów oraz dwukrotna dezynfekcja. 

 

- mangan (65,0 µg/l) przekroczenie wykazane w KW i trwało łącznie 72 dni w okresie 

20.09.2021-31.12.2021.   

Zostało wystosowane pismo z art. 30 ustawy o PIS zobowiązujące do doprowadzenia wody                  

do wymogów rozporządzenia oraz przedstawienia pozytywnych wyników badań. Zarządca 

wodociągu informował o prowadzonych działaniach. Dokonano zmiany automatyki 

napowietrzenia, płukanie filtrów, dodatkowe badania wody w kierunku Mn.      

 

W przypadku studni samo wypływowej w roku 2021, tak jak w latach ubiegłych stwierdzono 

podwyższoną zawartość jonu amonowego – wynikającą ze specyfiki warstw wodonośnych. 

 

W gminie Międzychód: 

- 5 wodociągów publicznych 

 

W 2021 roku wszystkie wodociągi oceniono jako dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

W ciągu roku 2021 w przypadku wodociągu publicznego Łowyń stwierdzono przekroczenia 

manganu i żelaza -  przekroczenia zostały wykazane w kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa:  

- żelazo (1700 µ/l) -  przekroczenie łącznie trwało 41 dni w okresie 14.09.2021 - 25.10.2021 

 

- mangan (106 µ/l) przekroczenie łącznie trwało 53 dni w okresie 14.09.2021 - 19.10.2021 oraz 

29.10.2021 - 16.11.2021.  
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Wydano komunikat PPIS w Międzychodzie z dnia 26.10.2021r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Łowyń zaopatrującego                  

w wodę mieszkańców miejscowości Łowyń.  

Została wydana decyzja rachunkowa za kwestionowany wynik badań.  

Przekroczone parametry nie miały wpływu na zdrowie konsumentów. Zarządca wodociągu 

informował o prowadzonych działaniach naprawczych tj. intensywne płukanie sieci, wymiana 

kompresatora w SUW i wymiana urządzeń napowietrzających. Przedstawiono pozytywne 

wyniki badań potwierdzające skuteczność działań naprawczych. 

 
 

Nadzorowane wodociągi zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i gminy Międzychód: 

 

Miasto i gmina Międzychód 

rok Liczba nadzorowanych ujęć  
wodnych                  

Liczba kwestionowanych 
obiektów wodnych 

odsetek 
kwestionowanych 

2017 7 0 0% 

2018 7 0 0% 

2019 7 0 0% 

2020 7 0 0% 

2021 7 0 0% 
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Z powyższych zestawień widać, że mieszkańców Miasta i gminy Międzychód zaopatrują 

wodociągi dostarczające wodę przydatną do spożycia - zgodną z wymogami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

 

MIASTO I GMINA SIERAKÓW 

 

 Na terenie miasta Sieraków nadzorem objęto: 

- 1 wodociąg publiczny 

- 1 wodociąg lokalny produkujący wodę na potrzeby zakładu 

- 1 wodociąg zakładowy produkujący wodę na potrzeby produkcji żywości  

  

Wodociągi w mieście Sieraków produkowały wodę przeznaczoną  do spożycia przez ludzi 

odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

       W gminie Sieraków nadzorem objęto: 

- 3 wodociągi publiczne 
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Na terenie gminy Sieraków wszystkie wodociągi w 2020r. tak i w roku ubiegłym 

produkowały wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono nadzorowane wodociągi łącznie z wodociągami  zakładowym 

i lokalnym. 

 

Miasto i gmina Sieraków 

rok Liczba nadzorowanych ujęć  
wodnych 

Liczba kwestionowanych 
obiektów wodnych 

odsetek 
kwestionowanych 

2017 6 0 0% 

2018 5 0 0% 

2019 6 0 0% 

2020 6 0 0% 

2021 6 0 0% 
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Z powyższych zestawień widać, że mieszkańców Miasta i gminy Sieraków w  wodę 

odpowiedniej jakości tak jak w latach ubiegłych zaopatrują wodociągi dostarczające wodę 

zgodną z wymogami rozporządzenia.  

 

GMINA CHRZYPSKO WIELKIE 

 

w gminie Chrzypsko Wielkie: 

W gminie Chrzypsko Wielkie nadzorem objęto: 

- 2 wodociągi publiczne 

  

 Na przestrzeni ostatnich lat wszystkie wodociągi w gminie produkują wodę odpowiadającą 

wymogom stawianym wodzie  przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Gmina Chrzypsko Wielkie 

rok Liczba nadzorowanych 

ujęć  wodnych 

Liczba kwestionowanych 

obiektów wodnych 

odsetek 

kwestionowanych 

2017 3 0 0% 

2018 3 0 0% 

2019 3 0 0% 

2020 3 0 0% 

2021 2 0 0% 
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Z przedstawionych danych widać, że w gminie Chrzypsko Wielkie woda produkowana przez 

wodociągi jest stabilna i odpowiada wymogom rozporządzenia MZ. 

 

GMINA KWILCZ 

w gminie  Kwilcz: 

 

W gminie  Kwilcz nadzorem objęto: 

- 9 wodociągów publicznych 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wodociągów nie uległa zmianie. 

Nadzorowane wodociągi stałego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kwilcz: 

 

Gmina Kwilcz 

rok Liczba nadzorowanych 

ujęć  wodnych 

Liczba kwestionowanych 

obiektów wodnych 

odsetek 

kwestionowanych 

2017 9 0 0% 

2018 9 0 0% 

2019 9 0 0% 

2020 9 0 0% 

2021 9 0 0% 
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Z powyższego zestawienia wynika, że w gminie Kwilcz na przestrzeni ostatnich lat wszystkie 

wodociągi w ocenie rocznej produkowały wodę odpowiedniej jakości - zgodnie  z wymogami 

obowiązującego rozporządzenia we sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.      

 

W przypadku wodociągu publicznego Lubosz w ciągu roku stwierdzono przekroczenie: 

mętności oraz liczby bakterii grupy coli: 

 

• mętność (2,7 NTU) - przekroczenie łącznie trwało 37 dni w okresie 25.05.2021- 

01.07.2021. Zarządca wodociągu przedstawił pozytywny wynik badań potwierdzony 

następnie wynikiem inspekcji sanitarnej. Została wydana decyzja rachunkowa                             

za kwestionowany wynik badań. Wyegzekwowano działania naprawcze - przepłukanie 

filtrów do uzyskania czystego odcieku oraz częściowe przepłukanie sieci wodociągowej. 

Przekroczenie nie wpłynęło na zdrowie konsumentów. 

 

• liczba bakterii grupy coli (2 jtk/ 1ml) - przekroczenie łącznie trwało 19 dni w okresie 

02.11.2021-05.11.2021 oraz 16.11.2021 - 01.12.2021.  

Zarządca wodociągu przedstawił pozytywny wynik badań potwierdzony następnie 

wynikiem inspekcji sanitarnej.  

Została wydana decyzja rachunkowa za kwestionowany wynik badań. Wyegzekwowano 

działania naprawcze - przepłukanie filtrów, dezynfekcja podchlorynem sodu.  

Przekroczenie nie wpłynęło na zdrowie konsumentów - zarządca natychmiast podjął 

dezynfekcję wodociągu. 

Decyzje rachunkowe zostały wystawione na podstawie wyników z kontroli urzędowej. 
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W wodociągu publicznym Kurnatowice w ciągu roku stwierdzono przekroczenie: 

ogólnej liczby organizmów w 22°c po 72h oraz  liczby bakterii grupy coli: 

• ogólna liczba organizmów w 22°C po 72h (>300 jtk/1ml) oraz  liczba batrerii grupy coli 

(7 jtk/ 1ml)- przekroczenie łącznie trwało 9 dni w okresie 20.09.2021-29.09.2021r. 

 Zarządca wodociągu przedstawił pozytywny wynik badań potwierdzony następnie 

wynikiem inspekcji sanitarnej.  

Została wydana decyzja rachunkowa za kwestionowany wynik badań.  

Przyczyną pogorszenia jakości wody w zakresie bakteriologicznym był remont                       

w obiekcie stacji uzdatniania wody. Wyegzekwowano działania naprawcze                              

z wykorzystaniem nowo zastosowanej technologii czyli oczyszczanie wody                                

z wykorzystaniem filtrów piaskowych bezciśnieniowych, nowy system pompowania wody 

w sieć wodociągową oraz dezynfekcja wody przy użyciu promieni UV. Przekroczenie                 

nie wpłynęło na zdrowie konsumentów - zarządca natychmiast podjął dezynfekcję 

wodociągu. 

 

 Po działaniach naprawczych pobór próbek wody wykazał skuteczność podjętych działań, 

wydano ocenę o przydatności wody do spożycia dla wszystkich w/w wodociągów. 

   Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wody PPIS w Międzychodzie wydał               

na wszystkie wodociągi oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia.  

W całym powiecie międzychodzkim w ocenie rocznej wszystkie wodociągi produkowały 

wodę przydatną do spożycia. Woda z wodociągów powiatu międzychodzkiego jest bezpieczna 

dla zdrowia konsumentów. 

 

Poniższe zestawienie pokazuje wyraźną tendencję do przywiązywania wagi poszczególnych 

gmin by dostarczać mieszkańcom wodę dobrej jakości. 
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2.1.2 Kąpieliska i pływalnie kryte 

 

KĄPIELISKA 

 

 

W sezonie letnim 2021roku w powiecie międzychodzkim funkcjonowało 6 kąpielisk                       

(o 2 więcej niż w 2020r.) oraz 4 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. 

 

Kąpieliska w powiecie: 

1 - Kąpielisko na Jeziorze Mierzyńskim 

2 - „Plaża Miejska nad Jeziorem Jaroszewskim” 

3 - Kąpielisko Olandia na jeziorze Kuchennym w Prusimiu 

4 -  Kąpielisko na Jeziorze Młyńskim w Prusimiu 

5 - Kąpielisko nad Jeziorem Chrzypskim 

6 -  Kąpielisko na Jeziorze Kwileckim w Orzeszkowie 
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Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli działające w 2021r: 

 - nad Jeziorem Barlin w Zatomiu Nowym (30 dni) 

 - nad Jeziorem Kubek w Jeleńcu  (22 dni) 

 - nad jeziorem Młyńskim w Kaplinie (27 dni) 

 - nad jeziorem Tuczno w Muchocinie (24 dni) 

Kontrola urzędowa w bieżącym sezonie kąpieliskowym, tak jak i w ubiegłym polegała na: 

 - wyznaczeniu punktów pobierania próbek wody do badań z kąpieliska                                

(wspólnie   z organizatorami), 

 - pobieraniu, transporcie i badaniu próbek wody z kąpieliska jedynie przed sezonem,

 oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody 

 w kąpielisku, 

 - ocenie kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska, 

 - wydawaniu ocen. 

Skontrolowano 6 kąpielisk raportowanych do UE. Stan sanitarno-higieniczny oceniono jako 

dobry. Jakość wody we wszystkich kąpieliskach przez cały sezon była przydatna do kąpieli. 

Wszystkie w/w kąpieliska posiadały pozwolenia wodno-prawne oraz opracowane profile wodne.  

Łącznie z kąpielisk zbadano 24 próbki: 

 - w ramach nadzoru sanitarnego – 6 próbek 

 - w ramach kontroli wewnętrznej – 18 próbek 

 

Klasyfikacja jakości wody we wszystkich kąpieliskach zgodnie z warunkami określonymi                   

w załączniku nr 1 część B tabela I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. 

w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym          

do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) określona została jako doskonała.  
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Skontrolowano wszystkie miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, w których 

przeprowadzono 4 kontrole sanitarne. Stan sanitarno-techniczny i higieniczny w/w obiektów             

bez zastrzeżeń. 

Łącznie z miejsc wykorzystywanych do kąpieli zbadano: 9 próbek w ramach kontroli 

wewnętrznej 

Jakość wody we wszystkich miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przez 

cały okres ich funkcjonowania była przydatna do kąpieli. 

 

Tak jak w latach ubiegłych inspekcja sanitarna prowadziła i aktualizowała internetowy serwis 

kąpieliskowy, który jest źródłem informacji m.in. na temat: lokalizacji kąpielisk, czas u trwania 

sezonu kąpielowego, warunków atmosferycznych, bieżącej oceny jakości wody   w kąpieliskach, 

informacji o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu, informacji o występowaniu 

krótkotrwałych zanieczyszczeń, ostrzeganiu o przewidywanym zanieczyszczeniu, 

infrastrukturze. Serwis kąpieliskowy udostępnia także dane administratorów oraz dane 

powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych nadzorujących kąpieliska.  

 

Link do serwisu kąpieliskowego umieszczony jest na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Poznaniu oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Dodatkowo, w czasie sezonu letniego na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Międzychodzie publikowane były komunikaty o jakości wody                       

w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli z obszaru powiatu międzychodzkiego.  

 

Tylko dwóch organizatorów kąpielisk: Gmina Międzychód i Gmina Chrzypsko Wielkie brało 

czynny udział w aktualizacji Serwisu Kąpieliskowego w czasie trwania sezonu                             

tj.  na bieżąco wpisywano dane dot. warunków na kąpieliskach.  

Pozostali organizatorzy ograniczyli się tylko do umieszczenia profilu wody na kąpieliskach.  

 

Sugeruje się aby wszyscy organizatorzy kąpielisk przykładali wagę do wprowadzania                     

w trakcie sezonu letniego bieżących danych dot. panujących warunków na kąpieliskach                        

tj. temperatura wody, temperatura powietrza, prędkość wiatru oraz kolor flagi w danym dniu – są 

to informacje, z których może skorzystać każdy użytkownik internetu. 
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PŁYWALNIE KRYTE 

 

Na terenie powiatu międzychodzkiego  funkcjonuje jedna pływalnia kryta. 

Gmina Chrzypsko Wielkie - pływalnia w  Hotelu Łężeczki 

właściciel: Hotel Łężeczki Spółka Cywilna 

             Łężeczki 1, 64-412 Chrzypsko Wielkie              

 

Woda na pływalni podlega stałej kontroli. Dzięki systematycznym badaniom próbek 

wody, prowadzonych zgodnie z ustalonym harmonogramem, zapewnia się bezpieczne warunki 

korzystania z pływalni. 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną kraju oraz obowiązujące w tym zakresie obostrzenia                   

i nakazy pływania była nieczynna w okresach: 

1) 2021.01.01-2021.03.05; 

2) 2021.04.01-2021.04.30; 

3) 2021.12.08-2021.12.31 

 

Badania próbek wody z niecek basenowych prowadzone były w ramach kontroli urzędowej 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z częstotliwością 1 raz w kwartale 

oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią  z częstotliwością 2 razy              

w miesiącu, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 

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

z późn. zm.). Badania próbek wody prowadzono pod kątem zanieczyszczeń bakteriologicznych 

oraz w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych. 

 

Zgodnie z harmonogramem poboru próbek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                   

w Międzychodzie pobierał do badań próbki wody z niecek basenowych i z systemów cyrkulacji. 

Na bieżąco w przypadku nieznacznych przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych                         

i fizykochemicznych informowano właściciela obiektu celem podjęcia działań naprawczych 

mających na celu przywrócenie dobrej jakości wody. Również zarządzający pływalnią,                      

w ramach realizowanego harmonogramu badań, na bieżąco przesyłał do PPIS w Międzychodzie 

sprawozdania z badań wody basenowej wykonane w zakresie kontroli wewnętrznej. 
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liczba pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej: 

Rodzaj 

kontroli 

Ogólna 

liczba 

pobranych 

próbek 

Liczba badań w 

kierunku 

bakteriologicznym 

(oprócz Legionelli) 

Liczba badań 

w kierunku 

fizykochemicznym 

w tym  z 

przekroczeniami 

(oprócz Legionelli) 

przekroczone parametry 

Kontrola 

urzędowa 

19 14 5 1 ogólna liczba mikroorg. 

w 360C systemie 

cyrkulacji,  

    

Kontrola 

wewnętrzna 

88 50 38 3 ogólna liczba mikroorg. 

w 360C                      i 

mętność 

w systemach cyrkulacji            

 

suma 107 64 43 4  

 

 

W 2021r. w ramach nadzoru inspekcji sanitarnej pobrano również próbki wody                         

z natrysków zlokalizowanych przy pływalni i przebadano je w kierunku obecności bakterii                  

z rodzaju Legionella sp. W pobranych próbkach stwierdzono przekroczenia w zakresie liczby 

tych bakterii. Zarządca basenu po prowadzeniu działań naprawczych przedstawił wyniki badań   

z natrysków, które wskazywały na skuteczność tych działań - brak  bakterii z rodzaju              

Legionella sp. 

 

Obiekt pływalni utrzymany był we właściwym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. 

Otoczenie obiektu uporządkowane. Węzły sanitarne wyposażone są w dozowniki z mydłem                

w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, pojemniki na odpadki stałe i papier toaletowy. 

Przestrzegano również rygorów przeciw epidemicznych 

 

Działalność lecznicza wykonywana przez podmioty lecznicze 

 

Na terenie powiatu międzychodzkiego na dzień 31.12.2021r. w ewidencji znajdowały się                

2 podmioty lecznictwa zamkniętego i 60 podmiotów /72 działalności lecznictwa otwartego. 

W związku ze zmianą przepisów w roku 2020 po 10 letniej przerwie ponownie przyjęto do 

nadzoru działający na terenie powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki                         

Zdrowotnej – szpital i przychodnie specjalistyczne i podstawowej opieki zdrowotnej.                       

Ze względu na panująca sytuację epidemiologiczną obiekt ten skontrolowano kompleksowo               

w roku sprawozdawczym. 

Stan techniczny i sanitarny obiektu znacząco odbiega od tego ,który był z chwilą oddania go pod 

nadzór  WSSE w Poznaniu. Widać ogromne zmiany wizualne w oddziałach, podniesiono 

komfort pobytu pacjenta jak i również wykonywania poszczególnych świadczeń zdrowotnych. 
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Skontrolowano: 1 podmiot lecznictwa zamkniętego i 2 podmioty (3 obiekty) lecznictwa 

otwartego. W związku z sytuacją epidemiczną kraju w 2021r. nie skontrolowano większości 

obiektów lecznictwa. 

W roku sprawozdawczym 2021 nie nakładano mandatów karnych.  

Wydano: 

-1 decyzję przedłużającą termin wykonania na zapewnienie rezerwowego źródła  zaopatrzenia 

w wodę szpitala spełniającego wymogi wody przeznaczonej do spożycia, 

  - 1 decyzję rachunkową za kwestionowaną kontrolę (1 SPZOZ Międzychód),  

  - 2 decyzje rachunkowe za kwestionowane badania wody ciepłej w kierunku Legionelli                   

(1 SPZOZ Międzychód, 1 ZLU Charcice) 

 Skontrolowane placówki lecznictwa na koniec 2021r. tak jak w roku ubiegłym ocenia się jako 

dobre. 

W związku z sytuacją epidemiczną kraju w 2021r. nie skontrolowano większości obiektów 

lecznictwa. 

Obiekty użyteczności publicznej 

W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie w roku 2021 

znajdowało się ogółem 254 obiektów zakwalifikowanych do tej grupy; ze względu na panującą 

sytuację epidemiczną kraju skontrolowano tylko 51 obiektów pod katem stanu sanitarno-

technicznego. 

W 2021 roku przeprowadzano głównie kontrole z zakresu przestrzegania ustawy                    

z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi  

oraz wymagań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

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

 

Sekcja Higieny Komunalnej przeprowadziła 120 takich kontroli. 

Liczba 
wykonanych 

testów na 
obecność 

koronawirusa 
wśród 

mieszkańców 
DPS 

Liczba zakażonych 
mieszkańców DPS  

Liczba 
wykonanych 

testów wśród 
personelu DPS 

liczba zakażonych 
przedstawicieli 
personelu  DPS 

Liczba zgonów 
wśród  

personelu DPS 

 
 
 

 
Liczba zgonów 
wśród 
mieszkańców 
DPS 

133 19 24 10 0 

 
 

3 
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Na bieżąco monitorowano również przeprowadzanie w domach pomocy społecznej badań na 

obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pensjonariuszy oraz personelu, oraz dalsze 

postępowanie z osobami zakażonymi. W poniższych tabelach przedstawiono liczbę wykonanych 

testów w 2021r. oraz ilość osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2 
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2.2 Obiekty żywnościowo – żywieniowe 

 

 

W roku sprawozdawczym 2021 na terenie działania Powiatowej Stacji                                  

Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie były zarejestrowane 643 obiekty żywności                               

i żywienia oraz miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu                               

z żywnością tj.: 

 a) obiekty produkcji żywności       330 

w tym producenci pierwotni, rolniczy handel detaliczny 

dostawcy bezpośredni                                                                           291 

b) obiekty obrotu żywnością       172 

c) obiekty żywienia zbiorowego:                  131 

  - zakłady żywienia zbiorowego otwarte                              85 

  - zakłady żywienia zbiorowego zamknięte                   43 

d) miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi 

do kontaktu z żywnością             10 

 

 

produkcji żywności; 
46,70%

obrotu żywnością; 
27%

żywienia zbiorowego 
otwarte; 13,20%

żywienia zbiorowego 
zamknięte; 6,70%

miejsca obrotu MiW 
do kontaktu z 

żywnością; 1,50%

Zakłady żywnościowo-żywieniowe w powiecie międzychodzkim

 

 

Powyższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup obiektów nadzorowanych przez 

Inspekcję Sanitarną w powiecie międzychodzkim. 
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Zatwierdzono w 2021 roku  25 zakładów. 

W 2021 roku skontrolowano  126 obiektów. 68 oceniono na podstawie arkuszy oceny zakładu w 

tym zakwalifikowano: 

- do kategorii niskiego ryzyka 19 obiektów 

- do kategorii średniego ryzyka 41 obiektów 

- do kategorii wysokiego ryzyka 8 obiektów 

W odniesieniu do obiektów zarejestrowanych 312 wdrożyło zasady GHP/GMP oraz 107 

zakładów  wdrożyło system HACCP. 

 

Wykres przedstawia jak na przestrzeni lat kształtuje się liczba obiektów z wdrożonym systemem Analizy 

Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli(HACCP) co jest ukierunkowane na bezpieczeństwo żywności.  

 

W nadzorowanych obiektach ogółem przeprowadzono  167  kontroli i rekontroli                        

w tym: 9 kontroli interwencyjnych ( 3 kontrole interwencyjne w związku z sygnałami klientów 

dot. warunków sanitarnych w obiektach i wprowadzanie do obrotu środków spożywczych 

przeterminowanych oraz  11 kontroli w ramach systemu RASFF zgodnie  z otrzymanymi listami 

dystrybucyjnymi). 

Wydano 24 decyzje administracyjne w wyniku naruszenia wymagań higienicznych                       

i zdrowotnych w tym:  

- 7 decyzji nakazujących poprawę stanu sanitarno-higienicznego zakładu, 

- 9 decyzji uchylających, 

- 8 decyzji umarzających. 

Nałożono 8  mandatów  karnych na łączną kwotę 2100 złotych.  

 



 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  

                                    W MIĘDZYCHODZIE 

 

 

 

W ramach urzędowej kontroli żywności  i monitoringu zgodnie z planem                                

na 2021r. pobrano 82 próbki tj. 56 próbek w kierunku mikrobiologicznym  oraz 26 próbek                 

w kierunku chemicznym. Pobrane próbki nie były kwestionowane. 

Prowadzono nadzór nad prawidłowością znakowania suplementów diety, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogaconej.                                           

Oceniono podczas kontroli obiektów: 8 suplementów diety, 1 środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego - nieprawidłowości w/w zakresie nie stwierdzono.                

 Prowadzono również  kontrole internetowe. Oceniono 22 suplementy                              

diety – nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

W programie pracy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia,  oprócz zadań podstawowych, 

ujęta jest również współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi.  

Zgodnie z Planem Działania na 2021r. dotyczący produkcji pierwotnej żywności 

pochodzenia roślinnego realizowany w ramach porozumienia z dnia 20 stycznia                          

2015r. przeprowadzono wspólnie z Państwową Inspekcją Roślin i Nasiennictwa                                

w Międzychodzie  2 kontrole sanitarne  gospodarstw rolnych. 

 

Informacje dot. kontroli weekendowych z okres czerwiec – wrzesień 2021r. 

W sezonie letnim 2021r. prowadzono wzmożone kontrole sanitarne w obiektach żywnościowo- 

żywieniowych w dni wolne od pracy. Przeprowadzono łącznie 36 kontroli sanitarnych.                     

Za stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli nałożono 5 mandatów karnych na łączną 

kwotę 1300zł.  

Mandaty nałożono za następujące nieprawidłowości:  

- brak czystości i porządku w obiektach 

- brudne urządzenia i sprzęt  

- wprowadzanie do obrotu i/lub używanie do produkcji  środków spożywczych  po terminie 

przydatności do spożycia i dacie minimalnej trwałości.` 

Ocena sposobu Żywienia 

W 2021 roku oceniono teoretycznie 5 jadłospisów,  w tym:  

-   1 w bloku żywienia w szpitalu w systemie cateringowym 

-  1  w stołówkach szkolnych, 

-  3 w stołówkach przedszkolnych. 

Żywienie w stołówkach szkolnych opiera się na podawaniu posiłków obiadowych jedno- lub 

dwudaniowych. Szkoły uczestniczą w następujących programach: Klasy I-V Owoce                          

i warzywa w szkole oraz mleko.    
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Żywienie w stołówkach przedszkolnych składa się z trzech posiłków: śniadanie, obiad 

dwudaniowy, podwieczorek. 

Jadłospisy  oceniono  pod kątem: 

- obecności pełnowartościowego białka zwierzęcego w  posiłku, 

- urozmaicenia w doborze produktów i sposobu przyrządzania potraw, 

- właściwego zestawienia barwnego i smakowego posiłku, 

- odpowiedniego asortymentu warzyw i owoców sezonowych, 

- dostatecznego udziału warzyw i owoców w postaci surówek. 

Nieprawidłowości w ocenianych jadłospisach nie stwierdzono. 

Jadłospisy  oceniono również pod kątem wdrożenia i przestrzegania rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych                      

do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach  (Dz. U. z 2016, poz. 1154) . 

W ocenianych jadłospisach nie stwierdzono naruszeń w/w rozporządzenia.                

Nadzór nad kosmetykami. 

W roku 2021 zewidencjonowano 1 zakład wytwarzający i konfekcjonujący produkty 

kosmetyczne oraz  3 obiekty obrotu kosmetykami tj. 2 hurtownie i 1 sklep. 

Przeprowadzono łącznie  3 kontrole sanitarne w obiektach obrotu produktami  kosmetycznymi. 

Podczas kontroli dokonano 4 oceny kosmetyków  w zakresie oznakowania opakowań 

jednostkowych ich zgodności z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach 

prawnych.   

 

               Rok 2021 to kolejny rok stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-Cov-2. 

W obiektach żywnościowo-żywieniowych monitorowano przestrzeganie przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych GIS. W obiektach tych 

przeprowadzane były  445 kontroli pod tym kątem. 
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2.3 Warunki Higieny Pracy 

 
 

 Na terenie powiatu zewidencjonowanych zostało 178 zakładów pracy. 

Panujący stan zagrożenia epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 spowodował, 

że nie przeprowadzono kontroli zgodnie z planem kontroli na 2021 r.  

 

W powiecie międzychodzkim  przeprowadzono 67 kontroli sanitarnych  m.in. : 

• w ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami - 26 kontroli, 

• w ramach nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 (aceton) - 7 kontroli, 

• w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi - 14 kontroli -  na nadzorowanym terenie 

nie zewidencjonowano producentów i dystrybutorów  odpowiedzialnych za pierwsze 

wprowadzenie produktów biobójczych, 

• w zakresie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym w środowisku pracy                        

-8 kontroli, 

• w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi - 18 kontroli. 

 

W 43 skontrolowanych zakładach pracy zatrudnionych jest 2958  osób. 

gmina Ilość kontroli  Liczba zatrudnionych 

Międzychód 42 1492 

Sieraków 13 1218 

Kwilcz 11  244 

Chrzypsko  1     4 

 

Ilość zakładów skontrolowanych w 2021 r., ze względu na rodzaj działalności przedstawia się 

następująco: 

• spożywcze - 7 zakładów  (953 zatrudnionych) 

• produkcja drewna i wyrobów z drewna - stolarstwo i produkcja mebli - 14 zakładów            

             ( 362 zatrudnionych) 

• produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych  -5 zakładów  (645 zatrudnionych) 

• pozostała działalność – mechanika pojazdowa, produkcja wyrobów z betonu, produkcja 

konstrukcji metalowych, obróbka metali - 17 zakładów (998 zatrudnionych). 
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W związku z realizacją przedsięwzięć w zakresie pionu higieny pracy w ciągu całego roku 

prowadzono nadzór nad przebiegiem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu                                  

i wytwarzaniu oraz profilaktyka w zakresie środków zastępczych (raportowanie                                    

o przypadkach zatruć), prowadzenie monitoringu rynku substancji psychoaktywnych. 

Współpracowano  z Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz  Komendą  Powiatowej Policji                             

w Międzychodzie.  

W 2021 r. zgłoszono 19 przypadków zatruć środkami odurzającymi ( od 16-18 lat – 3 przypadki, 

od 19-24 lat- 5 przypadków i powyżej 25 lat - 11 przypadków ). 

                         

 

Z pwyższwego wykresu widać ,że z chwilą obowiązku zgłąszania przez szpitalne oddziąły 

ratunkowe zanomizowanych informacji o zażyciu środków psychoaktywnych z roku na rok 

liczby te znacząco rosną. 

 

Wydano 6 decyzji  z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego dotyczących obniżenia stężeń                   

czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz doprowadzenie do  właściwego stanu 

sanitarno-technicznego pomieszczeń.  

Wydano 15 zaleceń dotyczących obniżenia natężenia hałasu na stanowiskach pracy, gdzie 

stwierdzono przekroczenie obowiązującego normatywu. 

W powiecie międzychodzkim 1010 osób pracuje w warunkach niezgodnych                                                

z normatywami higienicznymi tj. w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 

Najczęściej występujące narażenia zawodowe:   

• hałas ponadnormatywny - natężenie hałasu > NDN - 965 os. w 23 zakładach, 

• czynniki pyłowe > NDS - 4 os. w 1 zakładzie pracy , 

• czynniki chemiczne (mangan, styren, ksylen, tlenek węgla) > NDS - 50 os.                                        

w 8 zakładach,                                                                                                                                                                                                            

• mikroklimat gorący - 56 os. w 1 zakładzie, 

• oświetlenie - 120 osób w 1 zakładzie. 
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W 6 zakładach pracy poprawiły się warunki pracy przez zastosowane działań organizacyjno-

technicznych  potwierdzone badaniami: 

• PIEKARNIA GURSZ  Sp. z o.o. ul. Św. Jana Pawła II 33 w Międzychodzie (dot. 

stężenia pyłu), 

• ZUO  CLEAN CITY Sp.  z o. o. w Mnichach (dot. stężenia pyłu), 

• DOMAT - Sp. z  o.o.  w Łowyniu (dot. stężenia pyłu), 

• SCALIO Konstrukcje Sp. z.o.o. w Orzeszkowie (dot. czynników  chemicznych                 

i natężenia hałasu), 

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PA-CO"   w Głażewie (dot. natężenia hałasu), 

• Zakład Produkcyjno-Handlowy  "JUWAX"   w Kwilczu ( dot. natężenia hałasu). 

 

Kontrolując zakłady pracy w tym szczególnym okresie – epidemii SARS COV-2 zwracano 

również szczególna uwagę na zachowanie reżimu sanitarnego na stanowiskach pracy, 

zachowanie dystansu i odpowiednich standardów w trakcie przerw w pracy. Zwracano bardzo 

dużą uwagę na minimalizowanie ryzyka zakażenia i ograniczanie kontaktów aby nie zakłócać 

ciągłości pracy w momencie obejmowania kwarantanną kolejnych osób z kontaktu                                

z potwierdzonymi przypadkami dodatnimi. 

 

W bieżącym roku prowadzono 2 postępowania w sprawie podejrzenia choroby zawodowej tj.:    

• przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, 

trwającym co najmniej 15 lat: niedowład mięśni wewnętrznych krtani                                

z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią, 

• zachorowanie na boreliozę, chorobę powodowaną w następstwie ukąszenia przez 

kleszcza zakażonego krętkiem Borrelia. 

 

Przeprowadzone przez PPIS postępowania w sprawie podejrzenia choroby zawodowej wykazały 

związek przyczynowo - skutkowy między potwierdzonym narażeniem na czynniki szkodliwe                          

w środowisku pracy- sposobem wykonywania pracy, a zachorowaniem. 

 

Wydano 2  decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej. 
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Liczba stwierdzonych przez PPIS w Międzychodzie chorób zawodowych w latach 2012-2021 

przedstawia się następująco; głównie jest to borelioza u leśników i rolników i choroby narządu 

głosów stwierdzone u nauczycieli. 
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2.4 Obiekty nauczania i wychowania  
 

Zadaniem Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru  higieny dzieci  

i młodzieży jest kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne  

i zdrowotne, w szczególności dotyczących:  

➢ higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach               

oraz  innych placówkach oświatowo – wychowawczych, 

➢ higieny procesów nauczania i wychowania, 

➢ sprawowania nadzoru w zakresie wypoczynku zimowego, letniego dzieci i młodzieży, 

➢ oceny stanu przygotowań szkół do nowego roku szkolnego, 

➢ prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie higieny dzieci i młodzieży. 

    

    Wszystkie powyższe działania mają na celu dążenie do osiągnięcia pożądanych norm 

zdrowotnych w  placówkach oświatowo-wychowawczych  i ochronę zdrowia uczniów przed 

ujemnymi zjawiskami związanymi z jego pobytem w  szkole. Jednak 2021 rok, podobnie jak rok 

2020, zdecydowanie różnił się od poprzednich z powodu trwającego stanu epidemii. 

 Działania inspekcji sanitarnej zostały ukierunkowane na zmniejszenie transmisji wirusa SARS-

CoV-2. Sytuacja ta wymusiła ponadto zmianę podejścia do planowanych zamierzeń.                      

Dlatego  w 2021 roku  zadania polegały głównie na: koordynowaniu i monitorowaniu 

działalności jednostek nauczania, wychowania i opieki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współpracy z WSSE w Poznaniu, organami 

prowadzącymi i dyrektorami podległych instytucji edukacyjnych, monitorowaniu rozwiązań 

prawnych wprowadzonych nowymi przepisami, prowadzeniu nadzoru nad sposobem organizacji 

procesu nauczania, wypoczynku oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej przez 

przedszkola, szkoły i inne placówki. 

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą 

organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego, mógł zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść                          

na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
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W pierwszym półroczu 2021 roku dominowało kształcenie na odległość. Drugie półrocze 

odbywało się zasadniczo w trybie hybrydowym. 

 

W odpowiedzi na 78 wniosków Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny                                 

w   Międzychodzie wydał:  

• 74 opinii dotyczących szkół, 

•  4  opinie dotyczące przedszkoli, 

  w tym: 

•  75 opinii pozytywnych, 

•   3  opinie negatywne (2 x ZSZ, 1 x LO) – brak podstaw epidemiologicznych. 

Wszystkie opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Międzychodzie 

dot. uruchomienia nauczania hybrydowego wydano po dokonaniu oceny ryzyka wystąpienia 

zakażeń na terenie placówek.    

 

Ilość wniosków była ściśle związana z daną sytuacją epidemiologiczną , ilością zachorowań jak 

również liczbą kontaktów -  co miało bezpośrednie przełożenie na liczbę osób objętych 

kwarantanną -  osób z potwierdzonym wynikiem dodatnim. 

 Ponadto wspierano dyrektorów podmiotów oświatowych w organizacji pracy w reżimie 

sanitarnym, działaniach informacyjnych adresowanych do całej społeczności szkolnej, w tym 

rodziców i opiekunów uczniów w formie komunikatów i innych materiałów informacyjnych 

(ulotki, wytyczne) zamieszczanych na stronach internetowych PSSE i mediach 

społecznościowych.  
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1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO - REPRESYJNA 

Na terenie powiatu międzychodzkiego nadzorem sanitarnym w 2021r. objęte były 

następujące placówki: 

➢ 6 szkół podstawowych, 

➢ 3 zespoły  szkół  (w tym: 3 szkoły podstawowe, 3 przedszkola,) 

➢ 3 zespoły szkół ponadpodstawowych (w tym: 1-liceum ogólnokształcące, 2 –technika,  

1-szkoła branżowa),  

➢ 1 liceum ogólnokształcące, 

➢ 1 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy, 

➢ 1 Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim, 

➢  11 przedszkoli, w tym 2 zespoły przedszkoli (w Międzychodzie), 

➢ 4 żłobki, w tym jeden publiczny, 

➢ 5 świetlic środowiskowych, 

➢ 3 domy kultury, 

➢ 2 centra edukacji przyrodniczej i regionalnej, 

ponadto: 

➢ 150 turnusów latem i zimą - obiekty, w których organizowany był wypoczynek letni  

i zimowy dzieci i młodzieży, wg wykazu w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowe 

    

Wykres nr 1. Nadzorowane placówki oświatowo – wychowawcze na terenie powiatu międzychodzkiego 
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Przeprowadzono  łącznie 56 kontroli, w tym: 

➢ 10  kontroli zaplanowanych zgodnie z  harmonogramem kontroli nad obiektami,  

➢ 10 kontroli problemowych w miesiącu lutym oceniających warunki do utrzymania 

czystości osobistej uczniów w  nadzorowanych placówkach,  

➢ 8 kontroli tematycznych dotyczących przygotowania obiektów do wypoczynku letniego, 

➢ 2 kontrole na wniosek Burmistrza Międzychodu w sprawie ocenienia warunków 

sanitarno-technicznych w budynkach tymczasowych, które są użytkowane  przez Żłobek 

Miejski i Oddziały Zespołu Przedszkolnego Nr 2 – budynek na ul. Daszyńskiego 21,                     

w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w/w budynku jak i  montażem windy 

do oddziałów żłobkowych na piętrze budynku oraz kapitalnym remontem kuchni, 

➢ 0 kontroli Akcja Zima – w związku z obostrzeniami epidemicznymi nie było zgłoszeń, 

➢ 25 kontroli Akcja Lato. 

                  

2. WARUNKI WYPOCZYNKU I REKREACJI – AKCJA ZIMA I LATO 

Do bazy danych MEN w 2021r. zgłoszono 150 turnusów  wypoczynku letniego.                        

W związku z obostrzeniami nie odnotowano zgłoszeń wypoczynku zimowego.                           

W kontrolowanych placówkach przebywało łącznie 1849 dzieci i młodzieży z całej Polski.   

Jak co roku wszystkie kontrole wypoczynku były planowane i prowadzone wspólnie                

z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji                          

oraz Nadleśnictwem Międzychód i Sieraków. Oceniano teren obiektów, stan sanitarno-

techniczny pomieszczeń i ich wyposażenie, gospodarkę odpadami, opiekę medyczną, warunki 

do prowadzenia żywienia i dożywiania, warunki do prowadzenia zajęć sportowych                        

i rekreacyjnych, programy zajęć z uczestnikami oraz bezpieczeństwo na kąpieliskach                              

i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Szczególną uwagę zwracano                       

na realizację wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia                                   

i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku w 2021 roku. Podobnie jak 

w placówkach oświatowo- wychowawczych kontrolowano zasady funkcjonowania                                

z uwagi na trwającą epidemię. Wypoczynek przebiegał spokojnie i nie budził zastrzeżeń. 

Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń reżimu sanitarnego. Nie było również zgłoszeń 

zachorowań na Covid-19.  

Podsumowując przebieg Akcji Lato 2021r. na terenie powiatu międzychodzkiego, mimo 

dużych obostrzeń i ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, liczba zgłoszonych turnusów 

była największa od 5 lat.  
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      Wykres nr 2. Liczba zgłoszonych turnusów do bazy MEN w latach 2017-2021 

Kontrole wypoczynku letniego to również działania edukacyjne w ramach kampanii 

„Bezpieczne i zdrowe wakacje”. Skontrolowane placówki otrzymały materiały edukacyjne                   

i wskazówki jak zapewnić uczestnikom bezpieczny i zdrowy wypoczynek. Dzieci i młodzież 

dowiedziała się jak spędzać czas wolny, aby nie doznać uszczerbku na zdrowiu i nie powodować 

zagrożenia dla innych uczestników wypoczynku. 
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3.    Sytuacja epidemiologiczna 

 

3.1 Ogólna sytuacja epidemiologiczna 

 

Porównując rok 2021 względem lat  wcześniejszych (2017-2020)  można zauważyć  znaczny 

wzrost liczby zachorowań w powiecie międzychodzkim. Sytuacja ta nastąpiła w wyniku 

wystąpienia nowej jednostki chorobowej Covid-19  w roku 2020. Znaczny  wzrost zachorowań 

wystąpił na przełomie roku 2020/2021. Największy przyrost zanotowano w roku 2021                          

w miesiącach styczeń, marzec, listopad oraz grudzień – było to adekwatne do kolejnych fal 

wzrostu zachorowań na Covid – 19 notowanych w Polsce ( III – IV fala) 

 

W powiecie międzychodzkim przed pandemią Covid – 19 była bardzo stabilna sytuacja 

epidemiologiczna – jednak z od 2020 roku notowany jest znaczny wzrost zachorowań na 

choroby zakaźne . W 2021 nastąpił nawet 4 – krotny wzrost liczby przypadków jednak 

odejmując liczbę przypadków Covid – 19 widzimy ,że jest to około 400 co jest porównywalne                 

z latami wcześniejszymi. 
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Zapadalność na choroby zakaźne w powiecie międzychodzkim w latach 2017-2021 

 
 
 

Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella 
W roku sprawozdawczym na terenie powiatu międzychodzkiego wystąpiło jedno zatrucie 

pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella.  Wystąpił czynnik etiologiczny Salmonella 

enteritidis u osoby płci żeńskiej  w wieku lat 18 .Źródło zakażenia określono jako domniemane. 

Przypadek hospitalizowany. Badanie kontrolne – wynik negatywny.  

W stosunku do roku ubiegłego sytuacja uległa polepszeniu. .W roku 2020 zarejestrowano                   

5 zachorowań. 

*Biegunki u dzieci do lat 2. 

Sytuację epidemiologiczną zmieniająca się na przestrzeni lat 2017-2021 przedstawiają poniższe 

tabele. 

 

25
32

78

8
16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 2018 2019 2020 2021

Liczba dzieci

 
 



 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  

                                    W MIĘDZYCHODZIE 

 

 

 

 

 

*Nosiciele schorzeń jelitowych. 

W roku 2021 nie  zarejestrowano nowych przypadków nosicieli schorzeń jelitowych. Nadzorem 

objęty jest jeden nosiciel stały Salmonella paratyphi B . Jest to 61 letnia kobieta, która została 

zarejestrowana w roku 1974.  

❖ Świnka 

 

W porównaniu do lat ubiegłych w roku sprawozdawczym odnotowano jeden przypadek 

zakwalifikowany jako możliwy  na nagminne zapalenie przyusznic.  

W roku ubiegłym 0 przypadków. 
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* Ospa wietrzna 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 202 zachorowania na ospę wietrzną. Największa  

liczba  zachorowań wystąpiła  w gm. Międzychód (78) .Zachorowania dotyczyły głównie  

dzieci, w różnych przedziałach wiekowych. Sześć  osób to osoby dorosłe. Dwóch mężczyzn oraz 

cztery kobiety. Jedna osoba z powodu zachorowania na ospę została hospitalizowana. Pozostałe 

osoby  leczone ambulatoryjnie .Jedna osoba zaszczepiona (1 dawka). W stosunku do  roku 

ubiegłego, w którym odnotowano 27 przypadków nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji 

epidemiologicznej. 
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Liczba zachorowań na ospę w powiecie międzychodzkim 

w latach 2017-2021 – z podziałem na gminy 

 

Na powyższym wykresie widać sinusoidalny rozkład zachorowań w latach charakterystyczny 

dla tej jednostki chorobowej. 

 

*Wzw typu „B”. 

W powiecie międzychodzkim w roku 2021 na podstawie zgłoszeń zarejestrowano 2 przypadki 

wzw typu „B” – przewlekłe .Osoby zgłoszone to kobieta w wieku 48 lat  mieszkająca na wsi , 

zaszczepiona pełnym cyklem podstawowym. Osoba ta leczona była ambulatoryjnie.                    

Druga osoba to mężczyzna w wieku 46 lat mieszkający w  mieście. Niezaszczepiony- odmowa 

szczepień.                  

W stosunku do roku ubiegłego sytuacja uległa pogorszeniu, ponieważ w roku 2020 

zarejestrowano 1 przypadek . 

 

*Wirusowe zapalenie wątroby typu C. 

W roku 2021 zarejestrowano jeden przypadek zachorowania.  Przypadek dotyczył mężczyzny            

w wieku 18 lat. Osoba  szczepiona przeciw WZW typu B. Posiada choroby                       

współistniejące: choroby serca. W porównaniu do roku ubiegłego bez zmian. 

Z innych chorób zakaźnych zarejestrowanych na terenie działalności PSSE w Międzychodzie 

wystąpiły: 

 

*Zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych. 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych  . W/w przypadek dotyczył mężczyzny  w wieku lat 50. Mieszkający               

w mieście. Hospitalizowany na oddziale neurologicznym w Nowym Tomyślu.                                              

Z przeprowadzonych badań nie ustalono czynnika etiologicznego. Przypadek zakwalifikowany 

jako zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone.  W roku ubiegłym 0 przypadków. 
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* Kiła i jej postaci. 

W roku 2021 odnotowano dwa przypadki zachorowania na kiłę Dotyczy dwóch mężczyzn                          

w wieku 29 i 30  lat mieszkających na wsi . Zachorowania zostały wykazane jako przypadki 

potwierdzone. W roku 2020 nie odnotowano żadnego zachorowania na kiłę.  

❖ Chlamydia. 

W roku 2021 odnotowano dwa przypadki zachorowania na chlamydię. Dotyczyły  kobiety               

w wieku 31 lat mieszkającej na wsi  oraz mężczyzny w wieku 25 lat mieszkającego w mieście. 

Zachorowania zostały wykazane jako przypadki potwierdzone. W roku 2020 nie odnotowano 

żadnego zachorowania na chlamydię.  

* Gruźlica 

 

W roku 2021 zarejestrowano 1 zachorowanie na gruźlicę .Zachorowanie dotyczyło mężczyzny                 

w wieku 52 lat. Chory był hospitalizowany. Lekarz rodzinny został poinformowany                                     

o konieczności objęcia nadzorem osób z kontaktu. Zachorowanie zakończone zgonem.                

Wynik potwierdzający zachorowanie na gruźlicę otrzymano w dniu zgonu. 

*Streptococcus pyogenes-inwazyjna- Róża 

W roku sprawozdawczym odnotowano 4 przypadki choroby wywołanej  przez Streptococcus 

pyogenes-inwazyjna- Róża .Zachorowania dotyczyły  63 letniej kobiety oraz trzech mężczyzn             

w wieku 50,58,64 lat. Kobieta oraz mężczyzna 58 letni to osoby hospitalizowane. Wszystkie 

przypadki zakończone wyzdrowieniem.  W roku ubiegłym 8 przypadków. 

❖ Clostridium defficile: 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 41 przypadków zachorowania na Clostridium defficile 

W/w przypadki dotyczyły 23 kobiet i 18 mężczyzn. Dwa przypadki to dzieci w wieku 3 lat                        

( dziewczynki). Pozostałe osoby w przedziałach wiekowych: 20-40 lat- 1 , 41-60 5 , powyżej              

61 – 33. Z ogólnej liczby przypadków 39 to osoby hospitalizowane. Przypadki zostały wykazane 

jako przypadki potwierdzone.  W roku ubiegłym 5 przypadków. 

Główną przyczyną zachorowań jest niekontrolowana i długotrwała terapia antybiotykowa ,   

która mogła być stosowana w samoleczeniu 

 

*Borelioza: 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 11 przypadków zachorowania na boreliozę.                    

W/w przypadki dotyczyły 6 kobiet i 5 mężczyzn.  Z ogólnej liczby przypadków 9 osób  to osoby 

mieszkające na wsi natomiast tylko 2 to osoby mieszkające w mieście. Żadna z w/w osób               

nie była hospitalizowana. Wszystkie osoby  leczone ambulatoryjnie. Przypadki zostały 

wykazane jako przypadki potwierdzone. W wymienionej jednostce chorobowej nie ma osób  

należących do populacji kluczowej ( leśnicy , rolnicy). W stosunku do roku ubiegłego sytuacja 

nie uległa zmianie. 
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*Pokąsania przez zwierzęta  

W  roku 2021 zarejestrowano 39 przypadków pogryzień przez zwierzęta (w roku 2020 – 44).               

W 1 przypadku podjęto szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

 

 Szczepienia przeciwko wściekliźnie 

Grupy 

wiekowe 

Płeć 
Miejsce 

narażenia! 
Podjęte szczepienia Kontakt ze zwierzęciem 

M K M W 

Pełen cykl 
Niepełen cykl 

 (liczba dawek) 
Pies Kot Lis Inne* 

5 

dawek 

4  

dawki 
0 1 2 3 4 

0-19 1  1       1  1    

≥ 20                

SUMA                

Razem 1 1  1 1 

 

*Grypa/przypadki grypopodobne 

 

 W roku 2021 odnotowano 6 006 przypadków zachorowań grypopodobnych. W tym 1313 dzieci 

w wieku do lat 14. Dwie osoby hospitalizowane, w tym 1  dziecko do lat 14.  

Brak przypadków potwierdzonych laboratoryjnie.  

W roku 2020 zarejestrowano ogółem 5.245 przypadków zachorowań grypopodobnych.                   

Sześć  przypadków  potwierdzono laboratoryjnie.            
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Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych 

W roku 2021 zarejestrowano 11 osób u których wystąpił niepożądany odczyn  poszczepienny:       

- 1 przypadek zakwalifikowany jako ciężki po szczepieniu przeciwko COVID-19,  

- 4 przypadki zakwalifikowane jako poważne (w tym 3 po szczepieniu przeciwko COVID -19,              

1 po szczepieniu przeciwko Błonica, Polio, WZWB, Krztusiec, Tężec) 

- 6 przypadków zakwalifikowanych jako NOP łagodny (w tym 5 po szczepieniu przeciwko 

Covid-19 i 1 po szczepieniu Różyczka, Świnka, Błonica, Odra, Polio, Krztusiec, Tężec). 

Wszystkie  NOP-y po szczepieniu przeciwko COVID- 19 dotyczyły osób dorosłych.                   

NOP-y po szczepieniach przeciwko pozostałym chorobom dotyczyły dwójki dzieci w roczniku 

2020, 2015.  

 

W roku 2020 zarejestrowano również 11 Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych. 

 Przechowywanie, transport, termin ważności preparatów szczepionkowych. 

Placówki POZ odbierają szczepionki bezpośrednio z PSSE Międzychód. W wyjątkowych 

sytuacjach szczepionki dostarczane są przez pracownika PSSE do odpowiedniego POZ.                            

W obu przypadkach zachowany jest łańcuch chłodniczy.  W  tutejszej Stacji  szczepionki 

przechowywane są w lodówce  z  zainstalowanym  monitoringiem.  W grudniu 2019r. zakupiono 

urządzenia( Orvaldi KC-2000L- zasilacz awaryjny UPS, 4 akumulatory 12V)  na potrzeby  

zapewnienia ciągłości dostawy prądu w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych                        

do przechowywania preparatów szczepionkowych w Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej.   

 

 

Dochodzenia epidemiologiczne: 

 
.  

 

Liczba wywiadów przeprowadzona w związku ze zgłoszeniami 

zachorowań na chorobę zakaźną. 

               2155 

Liczba wywiadów przeprowadzonych w związku ze zgłoszeniami 

dodatnich wyników biologicznych czynników chorobotwórczych. 

                   6 

Liczba wywiadów przeprowadzonych w związku ze 

stycznością/narażeniem na wściekliznę 

                  39 

Dochodzenia epidemiologiczne – ogółem                 2200 

W
  

ty
m

: 

 

w ogniskach zachorowań na choroby zakaźne                      39 

w ogniskach zatruć pokarmowych                       0 

nadzorem nad otoczeniem chorych na wzw typu B oraz osobami z 

wykrytym antygenem HBS 

                    2 

nadzorem nad otoczeniem chorych na wzw typu C, lub osobami z 

obecnością przeciwciał anty HCV 

                    1 

nadzorem nad prawidłowością postępowania w przypadku 

ekspozycji na zakażenie tężcem 

                     0 

nadzorem nad prawidłowością opieki nad pracownikami 

eksponowanymi na choroby odzwierzęce 

                     0 

Działalność nadzorowa w zakresie chorób zakaźnych w 2021 r 
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4 . Działalność  oświatowo-zdrowotna 

 

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia podejmowała zadania określone w ustawie                              

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego oraz 

kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych poprzez realizacje programów, adresowanych 

do różnych grup wiekowych, działania informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa oraz 

organizację kampanii społecznych, zwracających uwagę na aktualne problemy zdrowotne.              

W ten sposób pobudzano społeczeństwo do odpowiedzialności za dokonywanie wyborów 

służących zdrowiu  jak  samej dbałości   i odpowiedzialności za własne zdrowie.                 

Propagowano zdrowy styl życia.   

Szeroko pojęta działalność dydaktyczna, wychowawcza, informacyjna i programowa 

polegała na inicjowaniu, wdrażaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu oraz 

monitorowaniu działalności oświatowo - zdrowotnej.  

Sposób realizacji zadań zgodny był z polityką jakości Państwowej Inspekcji Sanitarnej,                      

a kierunki podejmowanych działań wynikały z: wytycznych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego, zaleceń Ministerstwa Zdrowia, propozycji Światowej Organizacji Zdrowia, 

porozumień zawartych z partnerami realizowanych przedsięwzięć, a także sytuacji 

epidemiologicznej   i bieżących potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu międzychodzkiego.  

         

Realizacja działań oświatowo-zdrowotnych  

Działania oświatowo – zdrowotne w  2021 roku zostały zrealizowane poprzez 

koordynację na poziomie powiatowym 15 działań, tj.: programów prozdrowotnych o zasięgu 

ogólnopolskim, wojewódzkim, kampanii społecznych i akcji profilaktycznych. Podejmowano 

przedsięwzięcia lokalne inicjowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                           

w Międzychodzie. Odbiorcami realizowanych działań byli głównie: uczniowie wszystkich 

typów szkół, dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice/opiekunowie a także kadra 

pedagogiczna.  

W związku z wystąpieniem pandemii nie udało się zrealizować wszystkich programów 

edukacyjnych w całości. Pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

rozpowszechniał informacje oraz materiały edukacyjne poprzez media społecznościowe w celu 

dotarcia do jak największej ilości odbiorców.  
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Programy prozdrowotne:      

Ogólnopolski „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu                       

od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.     

W ramach programu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu 

od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” dokonano działań w kierunku VII 

edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.   

Zasadniczym jego celem  było wyposażenie uczestników programu w wiedzę  i umiejętności 

zmniejszające utratę zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane 

używaniem substancji psychoaktywnych. Oświata Zdrowotna koordynowała realizację 

programu. 

Edukacją objęto 381 uczniów szkół ponadpodstawowych . Liczba podmiotów realizujących 

program – 6, w tym media społecznościowe.  

W związku  z sytuacją epidemiologiczną materiały dydaktyczne były rozpowszechniane                             

w mediach społecznościowych dzięki czemu dotarły do ok. 1150 liczby odbiorców w sieci. 

Program realizowano w oparciu o materiały zebrane w podręczniku „ ARS, czyli jak dbać                           

o miłość” Krzysztofa A. Wojcieszka zawierającego bogaty zestaw wskazówek i materiałów                    

do pracy z młodzieżą, a także ulotki, książeczki , plakaty przekazane przez PSSE . Program 

realizowano z podziałem na 3 główne działy:  

1/ życie i dobre zdrowie to najważniejsze wartości w miłości  

2/ negatywny wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka  

3/ wpływ substancji psychoaktywnych na przebieg ciąży i potomstwo.  

 

Profilaktyka HIV/AIDS  

   

Celem prowadzonych działań było rozpowszechnienie  podstawowych informacji na temat 

HIV/AIDS oraz edukacja społeczeństwa zmierzająca do zmniejszenia liczby zakażeń wirusem  

HIV. Działania kierowano do różnych grup społecznych powiatu międzychodzkiego . 

 Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV realizowało  9 szkół 

podstawowych ( klasy 7-8 ) oraz 4 szkoły ponadpodstawowe – łącznie 13 placówek. 

Edukatorami młodzieży byli nauczyciele przeszkoleni przez pracownika PSSE w 

Międzychodzie w oparciu o segregator metodyczno-merytoryczny, przekazany szkołom z KC 

ds. AIDS w Warszawie. Edukacją bezpośrednią objęto  łącznie 960 uczniów.  
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Poinformowano  o Europejskim Tygodniu Testowania w kierunku HIV i możliwości 

skorzystania z bezpłatnych, anonimowych oraz bez skierowania badań. 

Opracowano, przekazano do szkół oraz mediów samorządowych/lokalnych, rozpropagowano 

wśród społeczności lokalnej na facebooku oraz na stronie internetowej PSSE w Międzychodzie 

takie przedsięwzięcia jak: Kampania  pt. „ Czy wiesz, że?”, Konkurs na komiks HIV, Konkurs 

„Nie daj szansy AIDS”, Dzień pamięci o zmarłych na AIDS”.  

Zorganizowano w dniu 25.10.2021r. szkolenie pt. „ Młodzieżowi Liderzy Zdrowia konta HIV”. 

Zaproszono do siedziby PSSE w Międzychodzie przedstawicieli klas I-IV Zespołu Szkół 

Technicznych w Międzychodzie. W szkoleniu uczestniczyło 20 uczniów. Młodzież wykazała 

duża inicjatywę   w uczestnictwie  w warsztacie, podsuwała własne pomysły i interpretacje. 

Chętnie zgłaszała wątpliwości oraz dyskutowała w przypadku tematów nieoczywistych. Dzieliła 

się własnym doświadczeniem z różnych sytuacji społecznych. Atmosfera warsztatów sprzyjała 

zarówno zdobywaniu wiedzy, dzieleniu się doświadczeniami jak i kształtowaniu postaw wobec 

omawianych tematów. 

 

 

        

Szkolenie „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” 25.10.2021r. W siedzibie PSSE                    

w Międzychodzie. 

 

Zorganizowano 3.12.2021r.  przy współpracy z Psychologiem Szkoły Podstawowej 

Turniej wiedzy o HIV i AIDS pt. „Milionerzy” w ramach akcji „Światowy Dzień Aids”. 

Zaproszono do konkursu uczniów starszych klas szkoły podstawowej nr 2 w Międzychodzie.                      

W ostatecznej rozgrywce brało udział 6 uczniów z czego wyłoniono 3 zwycięzców.                                    

Przedstawiciel pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wręczył dyplomy oraz 

nagrody ufundowane przez PSSE w Międzychodzie oraz partnera  Starostwo Powiatowe              

w Międzychodzie.  
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Turniej wiedzy o HIV/AIDS „Milionerzy” 03.12.2021r. Szkoła Podstawowa nr 2                          

w Międzychodzie. 

 

Akcja „Bezpieczne Walentynki 2021”      

 

W ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

Opracowano informację na temat akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczne Walentynki 

2021”  i przekazano  do 14 szkół. Zorganizowano oraz opracowano również konkurs powiatowy 

na temat HIV/AIDS pt. „ BĄDŹ ŚWIADOMY, BADAJ SIĘ , KOCHAJ I ŻYJ BEZPIECZNIE”.  

 

Do konkursu zaproszono uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych w powiecie międzychodzkim. Konkurs przeprowadzono za pośrednictwem 

facebooka oraz strony internetowej PSSE i strony internetowej  Starostwa Powiatowego 

(Wydział Promocji Powiatu). Konkurs polegał na stworzeniu własnej grafiki na maseczkę 

ochronną nawiązującej do profilaktyki HIV/AIDS, na udostępnieniu pracy na swoim fanpeg’u 

na facebooku oraz przesłaniu grafiki  na e-maila do PSSE w Międzychodzie.                         

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wraz  z asystentem działu Oświaty Zdrowotnej                  

i Promocji Zdrowia  przyznał I, II, III miejsce oraz wynagrodził laureatów konkursu. Nagrody 

zostały  zakupione ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego                                   

w Międzychodzie.  Opracowano oraz zamieszczono na stronie internetowej PSSE, na Facebooku 

PSSE, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na facebooku Urzędu Miasta i Gminy 

oraz Informatora Międzychodzkiego informację o akcji „Bezpieczne  Walentynki 2021” oraz 

informacje o konkursie. 



 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  

                                    W MIĘDZYCHODZIE 

 

 

 

Praca laureata konkursu „Bezpieczne Walentynki 2021” 

  

         

 

Profilaktyka palenia tytoniu  

  

W ostatnich latach do priorytetowych zadań pionu promocji zdrowia państwowej 

inspekcji sanitarnej zaliczamy programy promujące profilaktykę tytoniową.  

Zakres zadań zawarty został   w Narodowym Programie Zdrowia, Europejskim Kodeksie Walki                

z Rakiem oraz Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych. Celem głównym 

podejmowanych działań jest zmniejszenie zachorowań, inwalidztwa oraz zgonów wynikających    

z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy – palenie czynne i bierne.   

Edukację rozpoczyna się już w wieku przedszkolnym programem „Czyste Powietrze 

Wokół Nas”. Z kolei uczniowie klas IV roku zostali objęci programem „Bieg po zdrowie”. 

Dorosła część społeczeństwa objęta była projektem „Przeciwdziałania uzależnieniu od tytoniu, 

alkoholu    i środków psychoaktywnych”  

 

„Czyste Powietrze Wokół Nas”  

Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” 

realizowany był w roku szkolnym 2020/2021  i objął grupę 540 dzieci oraz ich rodziców z 10              

na 15 placówek. Celem programu było podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony 

dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie wrażliwości i umiejętności dzieci              

w zakresie radzenia sobie  w sytuacjach, gdy przebywają  w zadymionych pomieszczeniach lub 

gdy dorośli palą przy nich tytoń.  
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W roku szkolnym 2020/2021 Dyrektorom przedszkoli przedstawiono ofertę programową.  

Zwrotną deklarację realizacji programu złożyło 11 placówek. 10 przedszkoli  przekazało PPIS 

kwestionariusze z realizacji programu. Na ich podstawie dokonano analizy informacji                          

z realizacji programu, a ich efektem były przeprowadzone w przedszkolach cykle zajęć 

dydaktycznych   o tematyce antynikotynowej skierowanej dla dzieci 5 i 6 letnich. Cykl składał 

się z 5 zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe obejmowały tematykę, która pozwoliła 

uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie oraz  dostrzec szkodliwość palenia 

tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki. Pozwoliła też  przyjąć 

właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego,  wynikającego z biernego palenia. 

  Materiały edukacyjne zostały również przesłane do mediów oraz samorządów lokalnych, 

a także  umieszczone na stronie internetowej PSSE w Międzychodzie. 

         

             

 

 

             „Bieg po zdrowie”  

Ogólnopolskim programem zdrowotnej edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” 

objęto 281 uczniów klas IV szkół podstawowych: Głównym celem programu jest opóźnienie    

lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności 

życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji 

prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia  w kontekście 

szkodliwości palenia papierosów.  

Zeszłoroczna edycja programu" Bieg po zdrowie" była realizowana w ramach edukacji 

zdalnej. Uczniowie klas czwartych bardzo chętnie brali udział w zajęciach. Wykonywali 

obliczenia, plakaty, tworzyli kampanie reklamowe i prezentowali je na miarę swoich możliwości 

i umiejętności przez internet.  
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„ Światowy Dzień Rzucania Palenia”  

Opracowano i przekazano do placówek systemu Oświaty informacje nt. zbliżającego się 

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu wraz z materiałem                                              

informacyjno-edukacyjnym dotyczącym potencjalnych zagrożeń związanych                                             

z elektronicznymi   papierosami – do wykorzystania podczas zdalnej pracy  wychowawczej.  

 

Informacje nt. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu wraz materiałem 

edukacyjnym, przekazano samorządom i mediom lokalnym, a także  umieszczono na stronie 

internetowej PSSE w Międzychodzie.  

Przeprowadzono i koordynowano konkurs wojewódzki pod hasłem „Palić, nie palić- oto jest 

pytanie?” na opracowanie prezentacji multimedialnej o tematyce antytytoniowej.                       

Pismem  do Dyrektorów szkół, zainaugurowano otwarcie etapu szkolnego- wojewódzkiego 

konkursu antytytoniowego. Bezpośrednio     w konkursie wzięło udział 3/10 szkół co stanowiło 

30% ogółu szkół podstawowych w powiecie. W etapie szkolnym uczestniczyło 226 uczniów.  

Do etapu powiatowego przekazano w terminie określonym w Regulaminie konkursu – 3 prace 

laureatów etapu szkolnego. Laureat  oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali Dyplom PPIS 

oraz nagrody rzeczowe które zostały zakupione   ze środków finansowych Starostwa. 

 

Szkolenie „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra Tytoń” 

 

29.11.2021r. asystent pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadził 

szkolenie pt. „ Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra Tytoń” dla uczniów starszych klas szkoły 

podstawowej nr 2 w Międzychodzie. W trakcie szkolenia przeprowadzono ankietę wstępna oraz 

końcową, omówiono prezentacje, wyświetlono filmy o tematyce antytytoniowej, zrealizowano 

warsztaty oraz rozdano dyplomy uczestnikom szkolenia.  

Celem szkolenia było  dostarczenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu 

tradycyjnego i inhalowania e - papierosów na organizm człowieka. Uzmysłowienie młodym 

ludziom przyczyn sięgania po papierosy i e-papierosy. Kształtowanie umiejętności asertywnego 

zachowania w kontaktach z osobami palącymi. 
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Szkolenie „ Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra Tytoń” 

 

„Światowy Dzień Bez Tytoniu” 

Ze względu na epidemię koronowirusa  działania ograniczyły się  do zdalnego 

promowania akcji. Opracowano informacje nt. Światowego Dnia Bez Tytoniu, prezentację 

multimedialną pt. ”Palenie i używanie tytoniu, a Covid-19” oraz prezentacje                                      

pt. ”Deklaruje – nie palę” . Opracowano informacje na podstawie danych znajdujących                    

się    na stronie Światowej Organizacji Zdrowia, przekazano link dot. „Ponad 100 powodów aby 

rzucić palenie”. Wszelkie informacje przekazano do samorządów lokalnych, placówek ochrony 

Zdrowia, placówek systemu Oświaty oraz  mediów lokalnych, a także umieszczono na stronie 

internetowej oraz na Facebooku PSSE  w Międzychodzie. 

            

„Mamo, tato co Wy na to? ”   

 

Program wojewódzki, adresowany do dzieci 5,6 letnich, ich rodziców i opiekunów, 

realizowany był przez nauczycieli w placówkach przedszkolnych. Celem programu było 

zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych 

i psychicznych, których doświadczają ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości oraz 

kryzysy. Pilotażowo wdrożono program w II semestrze roku szkolnego 2020/2021. Dyrektorom 

przedszkoli przedstawiono ofertę programową.  Zwrotną deklarację realizacji programu złożyło 

13 placówek. 9 przedszkoli  przekazało do PPIS uzupełniony kwestionariusz z realizacji 

programu. Na ich podstawie stwierdzono, że odbyły się spotkania z rodzicami, podczas których 

przedstawiono i omówiono program oraz zadania z niego wynikające, a także przekazano 

komplety materiałów edukacyjnych. Zorganizowano w siedmiu przedszkolach zajęcia 

dydaktyczne skierowane dla dzieci 5 i 6 letnich.  
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Dzieci chętnie współpracowały podczas zajęć, wykazywały spore zainteresowanie 

powierzonymi zadaniami. W czasie nauczania zdalnego współdziałano z rodzicami w zakresie 

realizacji treści programowych, których efektem było zwiększenie świadomości rodziców na 

temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym  i emocjonalnym dzieci i pogłębieniu więzi 

pomiędzy dzieckiem a rodzicem. 

         

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach programu „Mamo, Tato – co Wy na to?” 

 

 

 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne ?” 

To nowy ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli, który 

powstał    w wyniku zawarcia porozumienia o współpracy między  

Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a Ministerstwem Rolnictwa                

i Rozwoju Wsi.       

 

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz 

budowanie właściwych nawyków żywieniowych  od najmłodszych lat. Grupa, do której 

skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli  w wieku 5-6 lat. 

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących 

aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci                  

w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas 

przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.  

Dodatkowo z badań wynika, że żywność ekologiczna może mieć związek   ze zdrowszym 

stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje 

ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.  
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Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez 

wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą 

produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji 

pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się 

skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego 

stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny. 

 

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa                          

to skuteczność programów profilaktycznych. Nagrane zostały dwa webinaria                      

(seminarium internetowe) #po1profilaktyka z udziałem eksperta - Jak prowadzić dziecko                

ku zdrowiu?, Jak skutecznie prowadzić edukację zdrowotną? odpowiednio dla rodziców                                    

oraz nauczycieli/opiekunów.  

Do realizacji pilotażowej edycji programu zaproszono cztery przedszkola po jednej placówce                 

z każdej gminy powiatu Międzychodzkiego : Przedszkole w Sierakowie, Chrzypsku, Kwilczu                 

i ZP Nr 2 w Międzychodzie.  Liczba dzieci biorących udział w programie – 178. 

W przedszkolach program realizowany był w dwóch najstarszych grupach przedszkolnych. 

Opracowany został harmonogram działań i w  jego ramach zrealizowano proponowane bloki 

tematyczne, które zostały wplecione w aktualną tematykę   w grupach. Podczas zajęć dzieci 

pogłębiały wiedzę na temat zdrowego żywienia, poznały wiele produktów ekologicznych, 

wspólnie tworzyły piramidę zdrowego żywienia i stylu życia. W ramach programu odbyły się  

wycieczki poznawcze oraz zajęcia sportowo – edukacyjne. Dzieci bardzo chętnie i z dużym 

zaangażowaniem uczestniczyły w proponowanych zajęciach. W zdecydowanej większości były 

to zajęcia badawcze, gdzie każde dziecko było aktywnie zaangażowane do działania.  Poprzez 

realizację programu zwiększyła się  zarówno ich świadomości jak i wiedza na temat rolnictwa 

ekologicznego, a przede wszystkim budowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 

 

 

„Wybierz Życie - Pierwszy Krok” – celem przedsięwzięcia było 

zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy 

poprzez stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki 

macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem 

HPV   u młodych ludzi.  
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W roku szkolnym 2020/2021 program realizowały 5 szkół ponadpodstawowych.               

Każda placówka,  która przyjęła ofertę programową otrzymała stosowne materiały. 

Prowadzono ich dystrybucję według wcześniej przygotowanego rozdzielnika. 

Program realizowany był w klasach: I -159 uczniów, II-205, III-30 z wyjątkiem IV.               

Ogółem edukacją programową objęto 257 uczniów. Realizatorami działań w szkole 

 byli: wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna oraz nauczyciel przedmiotowy.  

Średnio na realizacje programu przeznaczono 2-4 godzin lekcyjnych. Dominującą formą 

oddziaływania edukacyjnego były: pogadanki, edukacja według scenariusza zajęć, poradnika 

dla realizatora programu, zakładki dla uczniów, projekcja filmu, quizy, pokazy prezentacji 

multimedialnej 

Z uwagi na epidemię koronawirusa i zamkniecie  placówek systemu Oświaty zaplanowana 

realizacja programowa w szkołach z przyczyn j/w nie została przeprowadzona.  

Program profilaktyczny umożliwił przekazanie uczniom wiedzy na temat wirusa HPV i rajka 

szyjki macicy. Młodzież została poinformowana o skali zjawiska i znaczeniu profilaktyki dla 

zmniejszenia liczny zachorowań. Celowe jest propagowanie tej tematyki nie tylko wśród 

dziewcząt, ponieważ pozwala to a uwrażliwienie osób młodych na problem chorób 

nowotworowych.  

Nauczanie zdalne utrudniło i uniemożliwiło wykorzystanie innych bardziej atrakcyjnych form 

realizacji programu. 

 

Profilaktyka chorób odkleszczowych  

„Mały kleszcz - duży problem” pod takim hasłem prowadzono wojewódzką akcję 

edukacyjno-informacyjną.   

Opracowano materiał  informacyjno - edukacyjny pt. „Profilaktyka chorób odkleszczowych” 

oraz przesłano do placówek systemu Oświaty, samorządów, ochrony Zdrowia,    zakładów 

pracy. 

W ramach „Bezpieczne Lato 2021”  - Opracowano i przekazano 

placówkom letniego wypoczynku, zakładom pracy, ochrony Zdrowia - 

informację dotyczącą kampanii pt. „Mały kleszcz -  Duży problem” 

oraz prowadzono dystrybucję ulotek. 

Z uwagi na epidemię wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2,  

skoncentrowano się na zamieszczaniu na stronie internetowej PSSE,  mediach 

społecznościowych i  przekazywaniu drogą elektroniczną - stosownych materiałów edukacyjno 

– informacyjnych, w związku z tym informacje dotarły do ok. 1000 liczby odbiorców. 
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Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów                     

i edukacji społeczeństwa w makroregionie                          

zachodnim - „ABCDE samokontroli znamion”.  

Celem głównym programu był wzrost wiedzy na temat 

zapobiegania nowotworom skóry                      i metod samobadania znamion.  

W ramach programu zorganizowano szkolenie w dniu 04.09.2021r. pt.:” POZNAJ 

CZERNIAKA”  dla pracowników PSSE w Międzychodzie w Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Międzychodzie. Asystent pionu  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

przedstawił oraz omówił zagadnienia dotyczące profilaktyki nowotworów w szczególności 

samokontroli znamion.  

Opracowano materiały edukacyjno – informacyjne, które zostały umieszczone w mediach 

społecznościowych oraz na stronach internetowych. 

 

      

Szkolenie pt.  „Poznaj Czerniaka” dla pracowników PSSE w Międzychodzie 

 

Kampania społeczna pt. „ Wybieraj Zdrową Żywność ”  

rozpoczętej przez  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) kampanii 

informacyjnej „Wybieraj Zdrową Żywność” 

#EUChooseSafeFood.  

Celem kampanii było zwiększenie poziomu wiedzy 

społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu 

bezpieczeństwa żywności oraz zachęcenie społeczeństwa do dokonywania świadomych 

wyborów żywieniowych. 
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Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zapewnia niezależne wsparcie 

naukowe aby wspomóc Europejczyków  w dokonywaniu świadomych wyborów żywieniowych. 

EFSA współpracuje z najlepszymi unijnymi i pozaeuropejskimi naukowcami, którzy                         

na podstawie najnowszych danych dokonują analizy, oceny i doradzają  odnośnie 

bezpieczeństwa żywności    i ewentualnego ryzyka jakie może ona stwarzać dla konsumentów. 

Konsumenci w Europie należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach 

związanych z łańcuchem żywnościowym na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności 

daje każdemu obywatelowi w Europie prawo do dostępu do wiedzy, w jaki sposób żywność, 

którą spożywa, jest produkowana, przetwarzana, pakowana, etykietowana  i sprzedawana.                    

W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA dokonują przeglądu danych naukowych                         

i badań w celu oceny ryzyka związanego z żywnością. Gwarantuje to, że produkty na naszych 

rynkach i w naszych sklepach są bezpieczne.  

 

Kampania skierowana była do konsumenta w wieku 25-45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem 

kobiet i młodych rodziców. Ta część społeczeństwa jest zainteresowana różnymi aspektami 

dobrego stanu zdrowia, gotowania, aktywnego stylu życia i tematami dotyczącymi 

bezpieczeństwa żywności, jednakże czasami może czuć się przytłoczona złożonością 

dostępnych informacji.  

W związku z kampanią pt. „Wybieraj Zdrową Żywność“ Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Międzychodzie przeprowadził webinarium online (spotkanie z ekspertem) 

z możliwością zadawania pytań na czacie. Wykład odbył się za pośrednictwem Facebooka 

PSSE w Międzychodzie. Na spotkaniu zostały poruszone tematy związane z odpowiednim 

postępowaniem z żywnością by po zakupie nadal była ona bezpieczna oraz dotyczące 

substancji dodatkowych.W webinarium brało udział 900 obserwatorów.  

 

Punkty Profilaktyki i Promocji Zdrowia  

W dniach 30.08.2021r.  oraz 11.09.2021r. na Stadionie Miejskim w Międzychodzie 

pracownicy PSSE w Międzychodzie uczestniczyli w imprezach sportowych  pt. „Rodzinne 

Mistrzostwa z Bieganiem i Zabawą”. Wydarzenie było okazją do nawiązania nowych 

znajomości oraz promocji zdrowego stylu życia wśród rodzin.   

Na stanowisku promocji zdrowia pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej zachęcali do 

skorzystania z bezpłatnego pomiaru  tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu 

smokerlyzera, a także pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.  
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Była też okazja aby  spojrzeć na świat przez alkogogle co cieszyło się największym 

zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Te „magiczne okulary” ukazały dzieciom 

zniekształcony obraz, podwójne widzenie oraz obniżyły koncentracje co jak same uznały                 

nie było dla nich przyjemnym doznaniem.  

W punkcie zostały wyeksponowane prace konkursowe pt: ”Pandemia oczami dziecka” uczniów 

szkół podstawowych klas I-III powiatu międzychodzkiego, które wzbudzały zachwyt wśród 

dzieci   i osób dorosłych.  

Akcja była również okazją do promowania zdrowego stylu życia wolnego od używek 

takich jak papierosy, e-papierosy czy dopalacze. 

Największymi fanami Punktu promocji zdrowia okazały się dzieci, które z dużą chęcią                      

i śmiałością losowały pytania o zdrowiu, sporcie jak również o ekologicznej żywności,                        

a za prawidłowe odpowiedzi otrzymały nagrody.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoisko Profilaktyki i Promocji Zdrowia na wydarzeniach sportowych na Stadionie Miejskim 

Międzychodzie 
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Podsumowanie  

Główne problemy zdrowotne społeczeństwa oraz aktualne problemy środowiska 

szkolnego skłaniały do realizacji długofalowych programów edukacyjnych, które miały na celu 

kształtowanie w społeczeństwie postaw i zachowań zdrowotnych, zmierzających do ochrony  

oraz umacniania zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych.   

W 2021 roku zrealizowano programy prozdrowotne o zasięgu ogólnopolskim, 

wojewódzkim i lokalnym oraz kampanie społeczne, akcje, imprezy prozdrowotne, punkty 

promocji zdrowia, narady, szkolenia, porady metodyczno-merytoryczne oraz instruktaże. 

Udostępniano materiały edukacyjno-informacyjne. Przeprowadzono 15 wizytacji, prowadzono 

dystrybucje pakietów programowych i kampanijnych. Współpracowano z instytucjami                              

i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego. 

 

 Wielość działań prewencji zdrowotnej i osiągnięty zasięg działań promujących zdrowie 

był możliwy dzięki zaangażowaniu dyrektorów  i koordynatorów wychowania zdrowotnego 

placówek oświatowo-wychowawczych. 

Różnorodność przedsięwzięć prewencji zdrowotnej była możliwa dzięki dobrej współpracy                   

ze Starostwem Powiatu Międzychodzkiego, Urzędem Miasta i Gminy w Międzychodzie, 

Urzędem Gminy Sieraków  i Kwilcz oraz  mediami lokalnymi.  

W związku z trwającą pandemią nie udało się zrealizować w całości wszystkich 

zaplanowanych przedsięwzięć. Zamknięcie szkół oraz konieczność ograniczenia kontaktów 

międzyludzkich uniemożliwiły realizacji szkoleń, imprez oraz konkursów. W tym okresie 

skoncentrowano się na przekazywaniu i propagowaniu materiałów edukacyjnych drogą 

elektroniczną. Przekazywano stosowne informacje dyrektorom  szkół, zakładom pracy, mediom 

oraz samorządom lokalnym w celu ich rozpowszechnienia.  
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5 . Działalność opiniodawczo-nadzorowa 

 

Celem działania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest zapewnienie na etapie 

planowania zagospodarowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji 

optymalnych warunków sanitarno-higienicznych w miejscach pobytu i pracy ludzi: zakładach 

produkcyjnych i usługowych, placówkach oświatowych i wychowawczych, obiektach służby 

zdrowia, miejscach odpoczynku, budynkach magazynowania oraz dystrybucji środków 

spożywczych.  

Działania te wynikają z zapisów ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r. poz. 195 tj.) i przekładają się bezpośrednio na poprawę 

stanu sanitarno-higienicznego powiatu, a realizowane są poprzez:  

− uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,  

− wydawanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportów o oddziaływaniu                      

na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na środowisko                      

oraz określanie ich zakresów,  

− uzgadnianie warunków środowiskowych realizacji inwestycji w oparciu o sporządzone 

raporty o oddziaływaniu na środowisko,  

− uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych 

i zdrowotnych, dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych,  

− zajmowanie stanowisk w sprawie spełnienia wymagań sanitarnohigienicznych 

oraz zgodności wykonania z projektem obiektów budowlanych przekazywanych 

do użytkowania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane              

(Dz. U. 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.),  

− współpracę z komórkami nadzoru bieżącego Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz 

z samorządem lokalnym,  

− przeprowadzanie w razie konieczności oględzin i wizji w terenie przed wydaniem 

opinii i uzgodnień,  

− udzielanie porad i konsultacji inwestorom i projektantom.  
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Kompetencje PPIS w Międzychodzie obejmują inwestycje planowane i realizowane 

na terenie Powiatu Międzychodzkiego, w czterech gminach: Międzychód, Sieraków, Kwilcz 

oraz Chrzypsko Wielkie. 

W 2021 r. w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 

przeprowadzono 290 postępowań administracyjnych, w których zajęto stanowisko                

(w formie decyzji, postanowienia, opinii sanitarnej lub pisma) w zakresie spełniania wymagań 

higienicznych i zdrowotnych. W ramach ww. postępowań wydano 21 decyzji opłatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba załatwionych spraw ogółem w komórce ZNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Rozkład procentowy zajętych stanowisk w komórce ZNS w 2021 r. 

 

 

 



 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  

                                    W MIĘDZYCHODZIE 

 

 

 

Liczba spraw załatwionych na podstawie  art. 56 ustawy Prawo Budowlane                          

(Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.) była na najwyższym poziomie, w porównaniu 

z ubiegłymi latami (2016-2021). Pomimo panującej w regionie (jak i w kraju i na świecie) 

pandemii Covid-19  ilość inwestycji na terenie powiatu utrzymała trend wzrostowy  od roku 

2019 i znów byłą większa niż w roku poprzedzającym. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba załatwionych spraw z art. 56 ustawy Prawo Budowlane w 2021 r. 

  

Ponadto m.in.: 

▪ Zajęto 33 stanowiska dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W swoich stanowiskach kładziono nacisk na odpowiednie przeznaczenie terenów  

pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe oraz usługowe; uwzględniając 

prognozowane zanieczyszczenia powietrza, hałas, warunki zaopatrzenia ludności 

w wodę, usuwania i unieszkodliwiania nieczystości płynnych i stałych.  

▪ Najwięcej stanowisk zajęto w sprawach dotyczących projektów decyzji 

o warunkach zabudowy. Uzgodniono 181 projekty decyzji o warunkach 

zabudowy. Wnioski dotyczyły lokalizacji m.in.: budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych (w tym realizowanych w pobliżu czynnych cmentarzy i jezior), 

budynków inwentarskich, magazynów płodów rolnych oraz elektrowni 

fotowoltaicznych czy obiektów usługowych z wynajmem krótkoterminowym,  

▪ Wydano 39 opinii co do potrzeby przeprowadzenia ceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. Zajęte stanowiska dotyczyły inwestycji 

zaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko. Wśród spraw dominowały inwestycje w zakresie budynków 

inwentarskich oraz elektrowni fotowoltaicznych. 
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▪ Zajęto 4 stanowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: dot. budynków 

inwentarskich, zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz farm 

fotowoltaicznych. 

 

▪ Wydano 24 opinie dot. dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego.  

Były to inwestycje realizowane na terenie wszystkich gmin i dotyczyły: lokali 

gastronomicznych, obiektów oświatowych, stacji benzynowej, zakładu produkcji 

olejów z tworzyw sztucznych, oczyszczalni ścieków, oraz pomieszczeń 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wszystkie obiekty budowlane 

realizowane były na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej. Uzgodnienia dokonywane były przez rzeczoznawcę 

ds. sanitarnohigienicznych. Wszystkie obiekty kontrolowane z art. 56 ustawy 

Prawo Budowlane posiadały decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez 

stosowny urząd. Jeden obiekt został zaopiniowany na podstawie wniosku o odbiór 

pomieszczeń w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu. Obiekty 

zasadniczo realizowane były zgodnie z założeniami projektowymi.  

 

 

▪ Nie wydano decyzji o sprzeciwie do użytkowania. 

 

▪ Wydano 4 opinie dot. uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem 

wymagań higienicznych i zdrowotnych. Opinie dotyczyły modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody oraz cukierni. 

 

Dla udokumentowania czynności na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego 

Nadzoru Sanitarnego prowadzone są odpowiednie rejestry i zbiory dokumentów posegregowane, 

zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i procedurami systemu jakości.  

Odbiory obiektów oraz wizje i kontrole w terenie dokonywane są przez pracownika 

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego przy współudziale pracowników innych komórek 

organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzychodzie 
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Podsumowanie  

Ilość spraw rozpatrzonych przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny wynika                        

przede wszystkim z ilości inwestycji realizowanych na terenie powiatu międzychodzkiego                        

oraz złożonych wniosków.  

W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego podejmowano zadania o charakterze 

profilaktycznym w zakresie: ochrony ludzi przed emisją zanieczyszczeń, oddziaływaniem 

akustycznym, gospodarki wodno-ściekowej zarówno na etapie tworzenia planów 

zagospodarowania przestrzennego, jak i oddziaływania na środowisko projektowanych 

inwestycji. Podczas kontroli obiektów szczególną uwagę przykładano także do przygotowania 

obiektem pod kontem reżimu sanitarnego związanego obecną sytuacją epidemiologiczną.                  

Stan pandemii covid-19 nie wpłynął na zmniejszenie ilości rozpatrywanych wniosków             

w dziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, wręcz przeciwnie był to rok z jeszcze 

większym wzrostem inwestycji na terenie powiatu Międzychodzkiego niż w roku poprzednim. 
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WNIOSKI KOŃCOWE I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN SANITARNY 
 

I SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ POWIATU 
 
 
 

Rok 2020 i 2021 był rokiem pandemii w związku  z pojawieniem się nowego wirusa                           

Sars-Cov-2, który wywołuje nową jednostkę chorobową Covid-19.  

Większość działań Inspekcji Sanitarnej powiatu międzychodzkiego ukierunkowana była                                       

na minimalizowanie zakażeń , kontrolowanie przestrzegania obostrzeń obowiązujących                         

w danym czasie jak również zapewnienie bezpiecznych warunków uczenie się i pracy . 

W ramach tych działań przeprowadzono wywiady epidemiologiczne z osobami                

z potwierdzonym wynikiem dodatnim w kierunku wykrycia wirusa SARS COV2.  

Obejmowano kwarantanną osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą dodatnią.                   

Czas trwania kwarantanny uzależniony był od fali pandemii ,które wywołane były 

różnymi wariantami wirusa.  

Przeprowadzano 2920 kontroli w obiektach  pod kontem przestrzegania obostrzeń 

sanitarnych obowiązujących w danym okresie pandemii. Za nieprzestrzeganie ich 

wystawiono 51 mandatów na łączną kwotę – 4 900 zł. 

Wraz z dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych koordynowano warunki 

bezpiecznej edukacji stacjonarnej.  

Z dyrektorami DPS – ów działających na terenie powiatu dbano o szybkie przerwanie 

transmisji wirusa w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pozostałych mieszkańców. 

Ścisła współpraca z personelem medycznym jak i Komendą Powiatową Policji                

w Międzychodzie skutkowała  zawsze szybkim działaniem na różnych                         

płaszczyznach –  z jednym celem ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa 

w powiecie międzychodzkim. 

 

 

 

 

 

 

 


