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Wstęp
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, realizując zadania z zakresu
zdrowia publicznego, przeprowadzał w roku 2011 ocenę warunków higieniczno-zdrowotnych
dotyczących higieny komunalnej, higieny pracy, higieny miejsc wypoczynku i rekreacji oraz
procesów nauczania pod kątem występowania czynników, mogących mieć szkodliwy wpływ na
zdrowie mieszkańców powiatu wejherowskiego. Ocenialiśmy również bezpieczeństwo żywności
w produkcji i obrocie, warunki sanitarno-higieniczne w obiektach użyteczności publicznej
ze szczególnym uwzględnieniem placówek medycznych, jak również podejmowaliśmy działania
w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zawodowych. Zadania te wykonywane
były w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.
Do zadań nadzoru zapobiegawczego należało uzgadnianie pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych: projektów dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania
przestrzennego), dokumentacji projektowych oraz przeprowadzanie odbiorów obiektów.
W działającym przy PSSE w Wejherowie Laboratorium wykonywane są w ramach
nadzoru epidemiologicznego badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella, badania
diagnostyczne z ognisk zatruć pokarmowych oraz badania skuteczności procesów sterylizacji
w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych i aptekach. Dodatkowo świadczone są usługi
z tytułu sprzedaży usług zleconych – badania mikrobiologiczne wody, badania na nosicielstwo,
badania wymazów czystościowych z obiektów żywieniowo-żywnościowych, badania
skuteczności procesów sterylizacji (sporali). Środki finansowe z tych usług w 2011 roku
stanowiły dochody budżetu państwa.
Laboratorium PSSE w Wejherowie posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA) w zakresie badań mikrobiologicznych materiału klinicznego oraz biologicznej kontroli
skuteczności sterylizacji. Badania te są wykonywane w ramach Zintegrowanego Systemu Badań
Laboratoryjnych.
Ponadto Laboratorium posiada akredytację na badania mikrobiologiczne wody
do spożycia przez ludzi i wody basenowej.
Planowana jest likwidacja laboratorium PSSE w Wejherowie przez PWIS w Gdańsku,
a badania próbek z terenu powiatu wejherowskiego będą wykonywane przez inne laboratoria na
terenie województwa pomorskiego.
Natomiast monitoring wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z kąpielisk
i basenów prowadzony jest w oparciu o Laboratorium przy PSSE w Lęborku, ocena
mikrobiologiczna żywności w oparciu o Laboratorium przy PSSE w Gdyni, a Laboratorium przy
WSSE w Gdańsku wykonuje badania rozszerzone wody i badania chemiczne żywności.
Wymienione laboratoria posiadają akredytację i działają w Zintegrowanym Systemie Badań
Laboratoryjnych.
W roku 2011 nowelizacja ustawy Prawo wodne wprowadziła zmiany w sposobie
prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach. Za przeprowadzenie badań próbek
wody z kąpieliska odpowiedzialny jest organizator kąpieliska, w ramach kontroli wewnętrznej.
W myśl obowiązujących przepisów rada gminy w drodze uchwały powinna określać corocznie
do 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy. Do PPIS w Wejherowie nie wpłynęły informacje
z żadnej gminy o organizowanych kąpieliskach. Jedynie Gmina Wejherowo zorganizowała na
swoim terenie miejsce wykorzystywane do kąpieli w Bieszkowicach nad Jeziorem Zawiat
nadzorowane przez ratowników WOPR. Przy kąpielisku zabezpieczono toaletę Toi-Toi oraz
pojemniki na śmieci. Bezpośredni nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na kąpielisku
sprawowali ratownicy.
Stan higieniczno-sanitarny kontrolowanych w 2011 roku zakładów żywnościowożywieniowych uległ poprawie w porównaniu do roku ubiegłego, o czym świadczy mniejsza ilość
nałożonych mandatów karnych oraz mniejsza liczba decyzji nakazujących poprawę stanu
higieniczno-sanitarnego. Stwierdzono również znacznie mniejszą liczbę przypadków
rozszerzenia działalności poza zakres określony w decyzji o zatwierdzeniu zakładu.
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Podejmowano działania w ramach systemu RASFF mające na celu nadzorowanie wycofywania
z obrotu handlowego niebezpiecznych środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
W związku z wybuchem w Niemczech epidemii, która spowodowała 50 zgonów,
wywołanej przez enterokrwotoczne bakterie E.coli O104:H4, na polecenie Głównego Inspektora
Sanitarnego podejmowano działania polegające na pobieraniu próbek warzyw i kiełków
do badań laboratoryjnych. Przeprowadzano również kontrole sanitarne w szczególności
oceniające higienę przetwarzania warzyw i owoców w zakładach gastronomicznych. Do badań
laboratoryjnych pobrano 15 próbek (pomidorów, ogórków oraz kiełków). W jednym przypadku
na powierzchni badanych kiełków słonecznika wyizolowano bakterie E.coli, jednak badania
dodatkowe przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach wykazały,
że wyizolowane bakterie nie posiadają genu chorobotwórczości charakterystycznego
dla werotoksycznych szczepów E.coli.
Należy również liczyć się możliwością wystąpienia na terenie powiatu chorób zakaźnych,
które ze względu na inwazyjność i poważne rokowania mogą stanowić zagrożenie epidemiczne.
Na stałym poziomie utrzymuje się ilość zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową pod
postacią posocznicy.
Równolegle do działalności kontrolnej prowadzona była działalność oświatowozdrowotna, w celu kształtowania wśród mieszkańców powiatu odpowiednich postaw
i zachowań prozdrowotnych.
Informacje na temat przeprowadzonych przez nas kontroli i podejmowanych działań,
na podstawie których dokonano oceny bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie wejherowskim
umieszczone są w dalszej części opracowania. Pragnę zwrócić Wysokiej Radzie uwagę
na kwestie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągach gminnych,
funkcjonowania kąpielisk, jakości produkowanych i sprzedawanych środków spożywczych oraz
warunków pracy.
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Ocena zagrożeń sanitarnych na podstawie działalności
kontrolnej prowadzonej na terenie powiatu wejherowskiego.
Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na terenie powiatu.
W 2011 roku przeprowadzono 599 wywiadów epidemiologicznych w ogniskach chorób
zakaźnych.
W tabeli poniżej zestawiono dane liczbowe dotyczące zachorowań i współczynników
zapadalności określonych jako ilość przypadków na 100 tys. mieszkańców powiatu
wejherowskiego.
Tabela 1 Statystyka epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych za lata 2010-2011

2010r.

Lp.

Jednostka chorobowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cholera
Dur brzuszny
Dury rzekome A, B, C
zatrucia pokarmowe
Salmonelozy
zakażenia pozajelitowe
Czerwonka bakteryjna (szigeloza)
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
jad kiełbasiany botulizm
Pełzakowa czerwonka ostra
Lamblioza (giardioza)
Wirusowe zakażenia jelitowe
Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o
prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem
Biegunka u dzieci do lat 2
Wąglik
Tężec
Błonica
Krztusiec
Płonica (szkarlatyna)
zapalenie opon mózgowych
zapalenie mózgu
Choroba
meningokokowa posocznica
inna określona i nie określona
Posocznica inna
Zgorzel gazowa
Legioneloza
Borelioza z Lyme
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku
0-14 lat
Encefalopatie gąbczaste
Wścieklizna
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba
szczepień

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2011r.

Liczba
Współczynnik Liczba Współczynnik
zachorowań zapadalności zachorowań zapadalności
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81
1

41,49
0,51

67
0

34,35
0

2
6

1,02
3,08

0
0

0
0

6
273
188

3,08
139,98
96,40

0
374
308

0
191,77
157,93

131

67,17

141

72,30

26

13,33

55

28,20

3
65
0
1

1,54
33,33
0
0,51

0
58
0
1

0
29,74
0
0,51

13

6,67

22

11,28

42

21,54

34

17,43
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Lp.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

2010r.

Jednostka chorobowa

2011r.

Liczba
Współczynnik Liczba Współczynnik
zachorowań zapadalności zachorowań zapadalności

Wirusowe zapalenie mózgu
Wirusowe zapalenie opon mózgowych

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu

Ospa wietrzna
Ospa prawdziwa
Odra
Różyczka
typu B - ostre
typu B - przewlekłe
Wirusowe
zapalenie
typu C
wątroby
typu B+C (zakażenie mieszane)
Nosicielstwo HCV
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
bąblowica
choroba wywołana przez Streptococcus
47.
pneumoniae
48. Grypa ogółem
49. Grypa u dzieci do lat 14

7

3,59

5

2,56

922

472,76

857

439,43

20
0
7
1
0
1
16
0

10,26
0
3,59
0,51
0
0,51
8,20
0

3
1
2
5
0
0
4
0

1,54
0,51
1,03
2,56
0
0
2,05
0

2

1,02

3

1,54

2662
641

1364,95
328,68

8186
2636

4197,41
1351,62

Inwazyjna choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae.
W roku 2011 na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy 3 przypadki inwazyjnej choroby
wywołanej przez Streptococcus pneumoniae przebiegające w postaci posocznicy.
Jednostka ta obejmuje głównie zakażenia układu oddechowego. Przebieg choroby jest bardzo
zróżnicowany - od często nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych do ciężkiej,
inwazyjnej postaci zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z posocznicą
włącznie. Choroba szerzy się drogą kropelkową, przez bezpośredni kontakt z chorym, rzadziej
przez przedmioty zakażone wydzieliną z nosa czy gardła. Odporność populacji na inwazyjną
chorobę pneumokokową jest względnie duża, z wyjątkiem małych dzieci oraz osób starszych.
Osobom
z grup ryzyka - dzieciom do 5 roku życia oraz osobom dorosłym - zaleca się szczepienia
ochronne. Choroba występuje we wszystkich strefach klimatycznych i porach roku a największą
zapadalność notuje się w krajach o umiarkowanym klimacie w okresie jesienno - zimowym.
Pokąsania
W 2011 r. na terenie powiatu zarejestrowano 282 pokąsania przez psy i koty, w stosunku
do roku 2010 - 260 pokąsań, liczba ta nieznacznie uległa zwiększeniu. U 34 osób konieczne było
wdrożenie szczepień p/wściekliźnie. Nadal do pokąsań dochodzi najczęściej przez psy
pozostawione bez opieki przez swoich właścicieli. Wskazane byłoby zwrócenie przez władze
samorządowe mieszkańcom uwagi na konieczność wzmożenia nadzoru nad swoimi zwierzętami.
Antygen HBS
Zaobserwowano niewielki wzrost ilości osób z antygenem HBS. W roku 2011 wpłynęły
22 zgłoszenia przypadków nosicieli antygenu HBS. Dla porównania w roku 2010 zgłoszono
18 nosicieli antygenu HBS. Osoby z najbliższego otoczenia osób z dodatnim antygenem HBS
zostały objęte bezpłatnymi szczepieniami przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
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Grypa
W ubiegłym roku ogółem zgłoszono 2662 przypadki zachorowań na grypę sezonową.
Największą ilość zarejestrowano w ostatnim kwartale 2011 roku. Najwięcej zachorowań
zaobserwowano w grupie wiekowej 15 - 64.
Należy również zwrócić uwagę na spadek liczby osób szczepiących się przeciwko grypie
sezonowej. W 2010 roku zaszczepiło się 2656 osób a w 2011 roku 2384.
Borelioza z Lyme
Jest wieloukładową chorobą zakaźną wywołaną przez bakterie z rodzaju Borrelia przenoszone
głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. W przebiegu zakażenia najbardziej charakterystycznym
objawem jest rumień wędrujący pojawiający się w pierwszym stadium choroby. Kolejne fazy
boreliozy związane są najczęściej z zakażeniem układu nerwowego, zapaleniem opon mózgowordzeniowych (neuroborelioza), zakażeniem układu kostno - stawowego (borelioza stawowa)
bądź układu krążenia. Chorobę ponadto charakteryzuje szeroki zasięg występowania
pokrywający się z powszechnie występującymi kleszczami z gatunku Ixodes sp. Wrażliwość
populacji na zakażenie jest powszechna a możliwość zapobiegania i zwalczania jest ograniczona
do unikania kontaktu z kleszczami przez stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej
oraz stosowania środków odstraszających podczas pobytu w lesie i innych miejscach bytowania
kleszczy.
Zakażenia wewnątrzszpitalne.
W 2011 roku przeprowadzono kontrole tematyczne pod kątem oceny sposobów
zapobiegania zakażeniom zakładowym. Kontrolą objęto następujące oddziały Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie: Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Neonatologię,
Ortopedię, Blok Operacyjny oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ
Fresenius Nephrocare X w Wejherowie. Kontrole nie wykazały zaniedbań ze strony zakładów
dotyczących stosowania obowiązujących procedur oraz przestrzegania reżimu sanitarnohigienicznego.
Analiza szczepień ochronnych
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 45 kontroli w podległych placówkach
szczepiących. Szczepienia podstawowe na terenie powiatu w 2011 r. wykonano zgodnie
z kalendarzem szczepień, na wysokim poziomie ponad 95% zaszczepienia. Wykonawstwo
szczepień odry, świnki i różyczki u dzieci w 2 roku życia osiągnęło poziom 88%. Szczepienia
przeciw WZW typu B wykonano w 98%. Najniższy odsetek wyszczepialności zanotowano
wśród dzieci szczepionych preparatem Td w 19 roku życia (rocznik 1993). Wyniósł
on 55%. Niezadowalający wynik wykonania tych szczepień spowodowany był niedostatecznym
zgłaszaniem się osób na wysyłane wezwania do szczepień.
Ocena stanu sanitarno-technicznego i funkcjonalności placówek służby zdrowia.
W 2011 roku przeprowadzono 328 kontroli placówek medycznych.
Na terenie powiatu funkcjonują 92 zakłady opieki zdrowotnej, 185 gabinetów lekarskich,
9 gabinetów pielęgniarskich, 1 gabinet położnej, 7 gabinetów protetycznych. Stan techniczny
i funkcjonalność gabinetów nie budzi większych zastrzeżeń. W roku sprawozdawczym powstało
8 nowych placówek. W 10% placówek stwierdza się brak funkcjonalności lub zły stan
techniczny części pomieszczeń. Brak funkcjonalności pomieszczeń stwierdza się między innymi
w ZOZ-ach: w Szemudzie, Strzebielinie i Łebnie.
Remonty przeprowadzono m.in. w ZOZ-ach:
• Szpital Specjalistyczny – Wejherowo, ul. Jagalskiego 10
• NZOZ Pogotowie Stomatologiczne – Wejherowo, ul. Pucka 3
• NZOZ Nr 1 – Rumia, ul. Derdowskiego 24
• NZOZ „MED-ORAL” – Rumia, ul. I Dywizji WP 29a
• NZOZ Nr 3 – Rumia, ul. Katowicka 16
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• NZOZ RADIOLOGICA NET – Rumia, ul. Kombatantów 7
• SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień – Smażyno
W placówkach tych prowadzono prace budowlane związane z rozbudową i przebudową
obiektów w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązującego rozporządzenia lub rozszerzenia
zakresu świadczonych usług.
W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie w roku sprawozdawczym przeprowadzano
bieżące remonty większości oddziałów w celu poprawy ich stanu sanitarnego. Przeprowadzono
generalny remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lądowiska, zakończono prace remontowe
na oddziale AiIT, trwają prace związane z wymianą okien w budynkach szpitalnych.
Wydano 11 decyzji administracyjnych na poprawę bieżącego stanu technicznego ( 5 decyzji dla
gabinetów lekarskich, 3 decyzje dla przychodni, 4 decyzje dla szpitala).

Nadzór sanitarny nad obiektami komunalnymi
Ocena zagrożenia wystąpienia Legionelozy po pobycie w hotelach.
W większości hoteli naszego powiatu jest prowadzony przez właścicieli nadzór nad
instalacją ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z grupy Legionella. Bakterie
te, roznoszone z sieci wodnej drogą aerosolu poprzez urządzenia kąpielowe, klimatyzacyjne,
inhalacyjne mogą wywoływać groźne dla osób w starszym wieku zapalenia płuc, obarczone
wysokim, 10-20% ryzykiem zgonu.
Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej w kontekście przygotowań do
EURO 2012
W związku ze wzmożonym ruchem turystycznym w okresie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
EURO 2012 zwiększono nadzór m.in. nad hotelami, dworcami PKP i PKS, obiektami
sportowymi, stacjami paliw i toaletami publicznymi.
Objęto również nadzorem sanitarnym Centrum Pobytowe dla sportowców w Gniewinie ( Hotel
MISTRAL oraz przyległe obiekty sportowe), w którym przebywać będzie drużyna piłkarska
z Hiszpanii.
Zły stan techniczny obiektów PKP
W maju 2011r. przeprowadzono z upoważnionymi przedstawicielami PKP wspólną kontrolę
obiektów dworcowych i przystanków znajdujących się na terenie powiatu wejherowskiego, na
odcinku Rumia – Godętowo. Stan sanitarno – techniczny tych obiektów nie jest zadowalający.
Uchybienia stwierdzone w czasie kontroli były sukcesywnie usuwane przez PKP w miarę
posiadanych środków. Planowane są remonty budynków dworcowych w Wejherowie i Rumi.
Ocena stanu sanitarnego piaskownic.
W trosce o zdrowie dzieci wypoczywających na placach zabaw PPIS wystosował pisma
do urzędów miast i gmin w sprawie podjęcia działań mających na celu właściwe zabezpieczenie
miejsc rekreacji dla dzieci, jak i częstszej wymiany piasku w piaskownicach.
W sezonie letnim zwiększono nadzór nad piaskownicami w związku z zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego. W okresie maj – sierpień przeprowadzono 58 kontroli piaskownic (place
zabaw, osiedla mieszkaniowe, przedszkola) na terenie powiatu wejherowskiego. Stan sanitarny
piaskownic nie budził zastrzeżeń. Piasek w piaskownicach był wymieniony przed sezonem
i w trakcie, co stwierdzono podczas kontroli. Podmioty odpowiedzialne przedłożyły faktury
potwierdzające zakup i wymianę piasku.
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liczba przeprowadzonych kontroli piaskownic
w tym
Ogółem

ogólnodostępnych

w żłobkach

w przedszkolach

innych

58

29

0

29

0

Ocena stanu sanitarnego toalet publicznych.
W maju PPIS w Wejherowie wystosował pismo do prezydenta i burmistrzów miast oraz wójtów
w kwestii dostępności do toalet publicznych i ich czystości na podległym terenie. W odpowiedziach
przekazano informacje o liczbie czynnych szaletów publicznych, ich dostępności. W większości organy
samorządowe nie wykazały inicjatywy w kierunku poprawy dostępności toalet.
W nawiązaniu do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, przeprowadzono 57 kontroli
ustępów dostępnych publicznie, m.in. na stacjach benzynowych, w marketach, ośrodkach
wypoczynkowych, polach namiotowych (łącznie 53 obiekty). Dodatkowo, na polecenie Głównego
Inspektora Sanitarnego, w miesiącu sierpniu skontrolowano toalety w obiektach użyteczności publicznej
– urzędach miast i gmin, zakładach opieki zdrowotnej, obiektach sportowych i kulturalnych, które
dostępne są w godzinach otwarcia tych obiektów. Bieżący stan sanitarny toalet nie budził zastrzeżeń
Ocena obiektu
Liczba obiektów

Liczba obiektów
skontrolowanych

Liczba
przeprowadzonych
kontroli

53

53

57

Obiekt we właściwym
stanie sanitarnoporządkowym

Teren wokół
obiektu utrzymany
czysto

53

53

Ocena zaszczurzenia.
W roku ubiegłym jesienią na terenie Wejherowa przeprowadzono deratyzację powszechną,
którą zarządził Prezydent Miasta Wejherowa. Akcją deratyzacji objęto wszystkie państwowe,
spółdzielcze
i komunalne jednostki organizacyjne oraz obiekty prywatne. Deratyzację przeprowadziło
9 specjalistycznych firm pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
Duży ubytek trucizn w studzienkach kanalizacyjnych świadczy przede wszystkim o obecności
szczurów wodnych w przewodach kanalizacyjnych. Przeprowadzono lustrację w 17 obiektach.
W trakcie powszechnej deratyzacji zarówno właściciele specjalistycznych firm jak i podmioty
objęte akcją przekazywały pisemne informacje o podjętych działaniach. Na podstawie
uzyskanych informacji oceniono, że deratyzację przeprowadzono w około 82% obiektów
objętych akcją. Oceniono, iż deratyzacja została przeprowadzona w sposób profesjonalny
i skuteczny.
Ocena stanu sanitarnego kąpielisk.
W trakcie ubiegłorocznego sezonu letniego udostępniono osobom kapiącym się jedno
miejsce wykorzystywane do kąpieli w Bieszkowicach nad Jeziorem Zawiat.
W trakcie sezonu wydano 2 oceny jakości wody stwierdzające przydatność wody do kąpieli.
Ocena stanu sanitarnego basenów
Na terenie powiatu wejherowskiego nadzorujemy jakość wody w pięciu basenach
kąpielowych. Trzy z nich zlokalizowane są przy szkołach (tj.: przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Gniewnie, przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, przy Gimnazjum nr 1
w Rumi), dwa w hotelach (Hotel Faltom w Rumi i Hotel Victoria Bolszewo). Ich stan
higieniczny i jakość wody nie budziły zastrzeżeń.
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Ocena stanu sanitarnego wodociągów
W nadzorze PSSE Wejherowo znajduje się 76 wodociągów. Jakość wody monitorowana
jest z częstotliwością uzależnioną od produkcji wody oraz od ilości osób korzystających z
danego wodociągu.
W wodociągach miejskich jakość wody jest badana średnio raz w miesiącu, natomiast
w wodociągach gminnych średnio 2-3 razy w roku. Dodatkowo przedsiębiorstwa wodociągowe
prowadzą własna kontrolę wewnętrzną jakości wody.
 Jakość wody w miastach
Jakość wody dostarczanej do miast Wejherowo, Reda, Rumia odpowiada wymaganiom
sanitarnym. Woda dostarczana jest z wodociągów publicznych administrowanych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.
W mieście Wejherowo nadzorowana jest również jakość wody w wodociągu lokalnym
zaopatrującym Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy.
 Jakość wody w gminach
Największą ilość wodociągów nie spełniających wymagań sanitarnych posiada gmina Choczewo
i Łęczyce.
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Rysunek 1 Ocena wodociagów pod względem dostarczanej jakości wody

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi:
 W roku 2011 wykonano 504 badania laboratoryjne z czego 98 nie odpowiadało wymaganiom
sanitarnym.
 W roku 2011 wydano 15 decyzji na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w tym 4 zmieniające termin wykonania nakazów decyzji
 Ze względu na niewłaściwą jakość bakteriologiczną wody wydano 9 decyzji administracyjnych.
Niewłaściwą jakość bakteriologiczną wody stwierdzono w wodociągach: Szemudzka Huta
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(2 decyzje), Pużyce, Dzięcielec Dolny, Świetlino, Brzeźno Lęborskie, Perlino (2 decyzje).
W 2011r. wdrożono również postępowanie administracyjne w związku ze skażeniem wody
bakteriami Legionella w jednym z wejherowskich domów pomocy społecznej – postępowanie
zakończono w dniu 22.12.2011r.
 Ze względu na niewłaściwą jakość fizykochemiczną wody wydano 6 decyzji administracyjnych
(wodociąg Bożepole Wielkie - ul. Lęborska, Sasino, Węgornia (2 decyzje),
Lubiatowo- Pole Namiotowe Topaz, Lewino)
 Wykonano 9 decyzji administracyjnych wszczętych w sprawie poprawy jakości
wody
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągów stwierdził:
przydatność wody do spożycia w 69 wodociągach, w pozostałych 7 wodociągach stwierdził
warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych
wartości parametrów fizykochemicznych bądź bakteriologicznych.

1%

99%

ilość osób zaopatrywanych w wodę o właściwej jakości - 189,661tys.
ilość osób zaopatrywanych w wodę o niewłaściwej jakości - 2,199tys.

67066

Rysunek 2 Ocena zaopatrzenia ludności w wodę na terenie powiatu
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Rysunek 3 Ocena zaopatrzenia w wodę ludności w poszczególnych gminach powiatu
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Ocena higienizacji procesu nauczania i stanu sanitarnego placówek
oświatowych.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 191 kontroli w 141 stałych placówkach
oświatowo - wychowawczych oraz 58 kontroli w placówkach letniego i zimowego wypoczynku
dzieci
i młodzieży.
W ramach poprawy bazy lokalowej oraz stanu sanitarno - technicznego w placówkach
oświatowo-wychowawczych:
- wydaliśmy 32 nowe decyzje administracyjne nakazujące poprawę, z czego 4 wykonano
w 2011 roku oraz 9 decyzji zmieniających termin wykonania nakazu
- w stosunku do 39 placówek stanowiących 23% ogółu jest prowadzone postępowanie
nakazowe.
- w 36 placówkach wyegzekwowaliśmy poprawę stanu sanitarno-technicznego i wykonanie
remontów bieżących.
W celu poprawy higienizacji procesu nauczania zmierzono meble i wzrost dzieci
w 14 placówkach, w zakresie dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, z czego
stwierdzono nieprawidłowości w 6 placówkach.
W ramach nadzoru nad placówkami oświatowo-wychowawczymi uzyskano poprawę
w 18 placówkach, w stosunku do roku ubiegłego, poprzez zakup nowych mebli tj. krzeseł
i stolików z certyfikatem, dostosowanych do wzrostu uczniów oraz zakup nowych mebli na
pomoce dydaktyczne.
Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w 2011 roku.
 z wypoczynku zimowego skorzystało 693 dzieci i młodzieży na 2 skontrolowanych
zimowiskach wyjazdowych i 4 zimowiskach w miejscu zamieszkania.
Uchybień higieniczno-sanitarnych nie stwierdzono
 z wypoczynku letniego na terenie powiatu skorzystało 3493 dzieci i młodzieży
w skontrolowanych 52 placówkach tj. 27 koloniach letnich, 17 obozach pod namiotami
i 8 półkoloniach w miejscu zamieszkania. Uchybienia higieniczno-sanitarne stwierdzono
w 1 placówce kolonijnej i 1 obozie pod namiotami.
W 2011 roku oddano do użytku 3 sale gimnastyczne: w Szkole Podstawowej w Gowinie,
w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi i w Zespole Szkół w Linii.

Ocena poprawy bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności.
 W 2011 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wejherowie znajdowały się 1824 zakłady (liczba ta obejmuje zakłady produkcji
i obrotu żywnością, zakłady małej i dużej gastronomii, wytwórnie i miejsca obrotu
materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz miejsca obrotu
kosmetykami), w których przeprowadzono łącznie 1013 kontroli i rekontroli
(w tym 3 kontrole graniczne). Liczba nadzorowanych zakładów w stosunku do roku
ubiegłego zwiększyła się. Spośród wszystkich nadzorowanych zakładów skontrolowano
677 (37,1%). Nadzorowane zakłady kontrolowano pod kątem zgodności stanu
higieniczno-sanitarnego z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego,
bezpieczeństwa produkowanych, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu środków
spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
oceny sposobu opracowania oraz stopnia wdrożenia i utrzymania procedur dotyczących
realizacji warunków wstępnych (GHP i GMP) oraz procedur opartych na zasadach
systemu HACCP, oceny sposobu i skuteczności przeprowadzanych procesów mycia
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i dezynfekcji oraz oceny znakowania środków spożywczych i kosmetyków. Pod koniec
roku w wytypowanych zakładach żywnościowo-żywieniowych (znajdujących się
przy trasach turystycznych oraz w miejscowości Gniewino, która będzie centrum
pobytowym) przeprowadzano kontrole tematyczne w związku z turniejem Euro 2012.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sanitarno-higienicznymi wydano
łącznie 12 decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stanu higienicznosanitarnego skontrolowanych obiektów (liczba wydanych decyzji administracyjnych była
mniejsza niż w roku ubiegłym). Nałożono 54 mandaty karne na łączną kwotę 9100 zł
(nastąpił znaczący spadek liczby nałożonych mandatów w stosunku do roku ubiegłego).
Skierowano 1 wniosek o ukaranie przedsiębiorcy branży spożywczej do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Wniosek dotyczył rozpoczęcia
działalności zakładu gastronomicznego bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu
i wpis do rejestru zakładów. Wydano 227 decyzji zatwierdzających, 161 warunkowo
zatwierdzających i przedłużających warunkowe zatwierdzenie, 96 decyzji o wykreśleniu
z rejestru zakładów oraz 16 decyzji zmieniających własną decyzję związaną
z zatwierdzeniem zakładu.


Działano w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach
Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF); Podjęto działania w związku
z otrzymaniem 43 powiadomień (ponad 2-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2010),
dotyczących m.in. obecności bakterii z rodzaju Salmonella w „Metce tatarskiej”
wyprodukowanej w ZM „Gzella”, stwierdzenia szkodników w „Ryżu brązowym” firmy
Cenos, czajników (5 powiadomień), które powodowały zmiany organoleptyczne
gotowanej wody, stwierdzenia nieautoryzowanego w Unii Europejskiej GMO
w „Makaronie ryżowym TAO-TAO”, czy też przekroczenia dopuszczalnego poziomy
ochratoksyny A w „Mące razowej MELVIT do wypieku domowego pieczywa”.
W ramach podejmowanych działań sprawdzano obecność w obrocie środków
spożywczych objętych powiadomieniami oraz w razie konieczności nadzorowano
wycofywanie kwestionowanych środków spożywczych przez dystrybutorów.



Działano w systemie RAPEX – podjęto działania w związku z otrzymaniem
9 powiadomień o kosmetykach mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia
konsumentów oraz nie zgłoszonych do krajowego rejestru kosmetyków. W wyniku
podjętych działań (37 przeprowadzonych kontroli w miejscach obrotu kosmetykami) nie
stwierdzono w obrocie kosmetyków objętych ww. powiadomieniami.



Przeprowadzono 3 graniczne kontrole sanitarne partii win gronowych wprowadzanych
do obrotu spoza terytorium Unii Europejskiej.



Prowadzono ocenę suplementów diety znajdujących się w obrocie w sklepach
spożywczych oraz aptekach w zakresie znakowania.



Prowadzono ocenę oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych znajdujących się
na opakowaniach środków spożywczych. Przeprowadzono ocenę 9 oświadczeń
żywieniowych i zdrowotnych. W przypadku 2 środków spożywczych (Granex Zdrowy
Błonnik oraz Moje Śniadanie – Pieczywo chrupkie pszenne) wniesiono uwagi
do znakowania – na opakowaniach przedmiotowych środków spożywczych pojawiły się
nieprawidłowe oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, mogące wprowadzać w błąd
konsumenta co do specjalnych cech ww. produktów.



W roku 2011 przeprowadzono kontrole akcyjne dotyczące m.in.:
- sezonowej oceny pionów żywieniowych w miejscach zimowego i letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, kolonie),
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oceny warunków higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych w miejscowościach
turystycznych oraz przy dworcach i drogach o wzmożonym ruchu turystycznym
(w tym również kontrole tematyczne w związku z organizacją turnieju EURO 2012).
kontrole sanitarne w zakładach gastronomicznych (w szczególności pod kątem
zachowania właściwej higieny obróbki warzyw i owoców) w związku z epidemią
EHEC w Niemczech, oceny znakowania wyrobów pszczelarskich wprowadzanych
do obrotu na targowiskach.

W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrano do badań laboratoryjnych
199
próbek
żywności
oraz
materiałów
i
wyrobów
do
kontaktu
z żywnością, z czego zakwestionowano 3 próbki: próbkę soli z uwagi na zbyt niską
zawartość jodu, próbkę pierogów z kapustą i grzybami z uwagi na zmienione cechy
organoleptyczne – widoczne na powierzchni środka spożywczego kolonie pleśni oraz
próbkę wyrobu do kontaktu z żywnością – szklanki literatki z uwagi na zbyt wysoki
poziom migracji ołowiu i kadmu z obrzeża.
W ramach akcji badania warzyw i kiełków w kierunku obecności Escherichia coli
O104:H4 stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w kiełkach słonecznika.
W wyniku dodatkowych badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie
Weterynaryjnym w Puławach stwierdzono, że wyizolowane bakterie E.coli
nie posiadają genu chorobotwórczości.

Podsumowując należy stwierdzić, że stan higieniczno-sanitarny obiektów żywnościowożywieniowych w powiecie wejherowskim uległ poprawie w stosunku do roku ubiegłego.
Wskazywać na to może mniejsza niż w roku ubiegłym liczba decyzji nakazujących poprawę
stanu higieniczno-sanitarnego zakładów oraz mniejsza liczba mandatów karnych nakładanych
w związku ze stwierdzonymi uchybieniami sanitarno-higienicznymi. Znacząco zmalała również
liczba stwierdzanych nieprawidłowości skutkujących skierowaniem wniosku o ukaranie
podmiotu do Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. (spadek
z jedenastu wniosków skierowanych w roku 2010 do jednego w roku 2011).

Ocena higienicznych warunków pracy.
W roku 2011 nadzorem objętych było 428 zakładów, które zatrudniały ok.12097
pracowników, w tym bezpośrednio w produkcji ok. 8536. Przeprowadzono 237 kontroli
sanitarnych w 152 obiektach. W tabeli 4 zestawiono najczęściej stwierdzane uchybienia
w zakresie przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych w latach 2010-2011:
Tabela 2 Najczęściej stwierdzane uchybienia higieniczno sanitarne w latach 2010-2011

Lp Uchybienia higieniczno sanitarne
brak lub nieterminowe wykonywanie badań i pomiarów oceniających
1
środowisko pracy
brak wymaganych rejestrów (np. rejestry badań czy czynników
2
biologicznych, rakotwórczych w miejscu pracy)
stosowanie substancji i preparatów chemicznych bez wymaganej
3
karty charakterystyki
brak oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy ze
4 szczególnym uwzględnieniem czynników biologicznych i
chemicznych występujących w miejscu pracy
zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń pracy i pomieszczeń
5
higieniczno-socjalnych
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2010

2011

59

51

55

54

33

14

52

33

73

38
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W ubiegłym roku stwierdzono mniejszy odsetek zakładów ze złym stanem sanitarnotechnicznym pomieszczeń pracy, pomieszczeń higienicznych i sanitarnych. W dalszym ciągu
odnotowuje się unikanie przez pracodawców regularnego wykonywania badań i pomiarów
czynników szkodliwych w środowisku pracy. Poprawiła się sytuacja w zakresie właściwej oceny
ryzyka na jakie są lub mogą być narażeni pracownicy, szczególnie stosujący niebezpieczne
substancje i mieszaniny chemiczne oraz pracujący w potencjalnie możliwym narażeniu
na czynniki biologiczne.
W celu poprawy higienicznych warunków pracy wydano 79 decyzji administracyjnych.
Pracodawcy w 74 skontrolowanych zakładach wykonali pomiary i badania oceniające
środowisko pracy. W 38 zakładach stwierdzono przekroczenia normatywów sanitarnych
(stężenia lub natężenia czynników szkodliwych):
 natężenie hałasu – 33 zakładów (204 pracowników);
 zawartości pyłu - 4 zakłady (32 pracowników) – w przypadku 2 zakładów udało się
obniżyć stężenia pyłu;
 związków chemicznych – 1 zakład (8 pracowników) – zamknięto stanowisko pracy
na 2 tygodnie;
Na stałych stanowiskach pracy jeżeli stwierdzane są przekroczenia stężenia pyłu lub czynników
chemicznych pracodawca zobowiązywany jest do poprawienia warunków pracy i dostosowania
ich do obowiązujących normatywów i do czasu uzyskania poprawy pracodawca zobowiązany
jest do dostarczenia pracownikom ochron osobistych górnych dróg oddechowych. Pracownicy
pracujący w przekroczeniach natężenia hałasu stosują ochronniki słuchu. Pracodawca w takich
zakładach zobowiązany jest do opracowania programu do walki z hałasem.
W tabeli 5 zestawiono dane dotyczące narażenia pracowników na różne czynniki
szkodliwe występujące w środowisku pracy na podstawie badań środowiska pracy
przeprowadzonych w 2 ostatnich latach (liczba pracowników, których dotyczyły badania
w danym roku).
Tabela 3 Liczba pracowników objętych badaniami środowiska pracy w latach 2010-2011

Lp

2
3
4
5

Czynnik szkodliwy w
środowisku pracy
związki chemiczne
Pyły
Hałas
Wibracje

Liczba pracowników
narażonych na działanie
czynnika szkodliwego
(wg badań)
2010
2011
274
331
513
427
775
740
22
43

Liczba pracowników
zatrudnionych w warunkach
przekroczonych normatywów
2010
10
26
95
5

2011
8
32
204
-

W tabeli 6 zestawiono stwierdzone w latach 2006-2011 choroby zawodowe oraz
dokonano podziału stwierdzonych chorób według czynnika szkodliwego je wywołującego.
Zaobserwowano większą ilość chorób zawodowych wywołanych sposobem wykonywania pracy,
o podłożu alergicznym oraz wywołanych czynnikami biologicznymi – borelioza u pracowników
leśnych oraz WZW typu C w służbie zdrowia.
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Tabela 4 Analiza chorób zawodowych w latach 2006-2011

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Razem

Liczba zgłoszonych podejrzeń
14
11
11
5
12
16
Liczba stwierdzonych chorób
8
3
8
2
4
6
zawodowych
Liczba nie stwierdzonych
3
2
1
2
chorób zawodowych
Podział stwierdzonych chorób zawodowych ze względu na czynnik wywołujący daną
chorobę
 hałas
 nadmierny wysiłek
1
1
głosowy (nauczyciele)
 alergeny w środowisku
4
3
1
1
pracy
 sposób wykonywania
2
1
3
3
pracy
1
1
 wibracje
 czynniki biologiczne
1
1
2
1
4
(borelioza, WZW, prątek gruźlicy)

69
31
8

0
2
9
9
2
9

Działalność oświatowa i promocja zdrowia.
W 2011 roku w placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu
wejherowskiego prowadzone były liczne działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowia. Realizowano 12 programów, które dotyczyły profilaktyki chorób
społecznych, cywilizacyjnych i zakaźnych. Prowadzono również interwencje nieprogramowe
dotyczące: profilaktyki meningokokowej, profilaktyki grypy, bezpieczeństwa wypoczynku
dzieci i młodzieży i zapobiegania zatruciom grzybami.
Programy antynikotynowe.
„Ograniczanie Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”
„Czyste Powietrze Wokół Nas”
„Nie Pal Przy Mnie proszę”
„Znajdź Właściwe Rozwiązanie”
„Odświeżamy Nasze Miasta”
Profilaktyka HIV/AIDS.
„Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”.
Promowanie zdrowego stylu życia : aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiana.
„Trzymaj Formę”
„Bezpieczne Przedszkole”
Profilaktyka wszawicy.
„Co ci chodzi po Głowie”
Profilaktyka nowotworowa : raka piersi i raka szyjki macicy.
„Wybierz Zycie – Pierwszy Krok”
„Różowa wstążeczka”
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Profilaktyka żółtaczki.
„Stop HCV” – pilotażowy program
Profilaktyka wad wrodzonych
„Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej”
Programy i działania nieprogramowe realizowało około 35000 uczniów i wychowanków
z placówek oświatowo wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego. W ramach
współpracy z TTM w Wejherowie emitowane były spoty reklamowe dotyczące profilaktyki
antynikotynowej i profilaktyki grypy, adresowane do ogółu społeczeństwa powiatu.
Odbyły się 3 imprezy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
1. V IX Przegląd Małych Form Scenicznych w Domu Kultury S.M. „Janowo” w Rumi
pod hasłem „Ruch to zdrowie, sport to zabawa, aktywność fizyczna to ważna sprawa”.
W przeglądzie wzięło udział 600 przedszkolaków z 13 przedszkoli z Rumi, Redy
i Wejherowa.
2. W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS oraz „Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV” w Domu Kultury S.M. „Janowo” w Rumi, odbył się
Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS pod hasłem „Wiedza
ratuje życie ”. Udział wzięło 6 zespołów teatralnych ze szkół ponadgimnazjalnych.
3. „Szkolny Dzień Promocji Zdrowia”, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Wejherowie i był podsumowaniem działań z zakresu edukacji zdrowotnej w szkole
w roku szkolnym 2010/2011..
Fundatorami nagród dla uczestników wymienionych imprez o łącznej kwocie 4000zł,
były władze samorządowe: Prezydent Miasta Wejherowa, Burmistrz Miasta Rumi, Burmistrz
Miasta Redy, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Naczelnik Wydziału
Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego oraz PSSE w Wejherowie.

Zapobiegawczy nadzór sanitarny.
W roku sprawozdawczym 2011 przeprowadzono 84 kontrole w związku
z dopuszczaniem do użytkowania obiektów budowlanych oraz podejmowaniem w nich
działalności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo sanitarne. Liczba ta obejmuje udział
w postępowaniach prowadzonych w związku z art. 56 Prawa budowlanego jak też kontrole
przeprowadzane w celu wydania opinii o obiektach medycznych (zakładach opieki zdrowotnej,
gabinetach lekarskich i aptekach), fryzjerskich, kosmetycznych, placówkach oświatowowychowawczych (przedszkolach, punktach przedszkolnych, szkołach) i żywieniowych
(zakładach gastronomicznych, zakładach produkcji żywności, obiektach obrotu żywnością).
Wydano opinie sanitarne:
8 - w związku z dopuszczeniem obiektów budowlanych do użytkowania,
33 - w sprawie przychodni lekarskich, gabinetów służących wykonywaniu indywidualnych
praktyk lekarskich, obiektów farmaceutycznych,
10 - w sprawie obiektów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologiczne,
2 - w sprawie oceny materiałów i urządzeń użytych w instalacjach wodociągowych,
25 - w sprawie przedszkoli i punktów przedszkolnych.
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Uzgodniono 13 dokumentacji projektowych (projektów budowlanych, projektów
technologicznych i projektów instalacji sanitarnych) w zakresie wymagań sanitarnych
i zdrowotnych oraz fachowych (w przypadku obiektów medycznych i punktów przedszkolnych).
Rozpatrzono 59 wniosków na temat konieczności przeprowadzenia ocen oddziaływania
planowanych przedsięwzięć na środowisko, z czego 6 dotyczyło przedsięwzięć
niesklasyfikowanych. W 53 przypadkach zajęto stanowisko w sprawie konieczności
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (z czego w 17 przypadkach wydano
stosowną opinię), w 4 przypadkach wydano opinię o konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
Były to następujące przedsięwzięcia:
zakładu produkcji
przy ul. Kochanowskiej 3,

1. budowa

wibroprasowanych

elementów

betonowych

w

Gościcinie,

2. budowa nowego powiązania drogowego miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6,
3. budowa warsztatu
mechanicznego (obsługi środków transportu) przy ul. Piaskowej
w Rumi,
4. budowa wiaty gospodarczej z budynkiem kontenerowym do przeładunku odpadów
komunalnych w Wejherowie ul. Przemysłowa 33.
Rozpatrzono 46 wniosków o uzgodnienie projektów dokumentów planistycznych.
W 19-tu przypadkach zajęto stanowisko w formie opinii lub postanowienia.
Wydano ponadto 44 opinie uzgadniające zakres szczegółowości raportów
o oddziaływaniu na środowisko w związku z opracowywanymi dokumentami planistycznymi.

Sytuacja kadrowa Stacji.
Zatrudnienie w Stacji na 31.12.2011r. przedstawia się następująco:
Zatrudnienie ogółem - 41 osoby (39 etatów), w tym:
 Nadzór sanitarny - 27 osób
o wykształcenie wyższe - 19 osób;
o wykształcenie średnie - 8 osób;
 Laboratorium - 6 osób
o wykształcenie wyższe - 4 osoby;
o wykształcenie średnie - 2 osoby;
 Pozostali – 8 osób.
o wykształcenie wyższe - 2 osoby;
o wykształcenie średnie – 5 osób;
o wykształcenie zawodowe - 1 osoba.
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Podsumowanie działalności kontrolno-represyjnej PPIS
w Wejherowie w roku 2011
Tabela 5 Działalność kontrolno-represyjna PPIS w Wejherowie w 2011r.

Komórki organizacyjne stacji
Temat

Ogółem
komunalna

Ilość obiektów podległych
ogółem
Ilość wykonanych kontroli i
wywiadów ogółem
Ilość decyzji
administracyjnych
 ogółem
Ilość tytułów
wykonawczych
Mandaty nałożone:
 ilość
 kwota (Pln)
Liczba pobranych prób
laboratoryjnych:

Higiena
żywności,
żywienia i
pracy
przedmiotów
użytku

dzieci i
młodzieży

epidemiologia

3166

434

1824

428

184

296

3105

781

1013

237

249

825

1260

100

951

150

41

18

4

2

-

2

-

-

58

2

54

-

2

-

9600

300

9100

-

200

-

2203

588

199

-

-

1416

 nadzór
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