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RAPORT  O  STANIE  SANITARNYM 
MIASTA  ELBLĄGA 

ROK  2020 
 
I. WSTĘP    
  
  Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego     
w celu ochrony zdrowia ludzkiego. 
 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie miasta 
Elbląga prowadzone w roku 2020, odbywały się na podstawie rocznego planu pracy na ten 
rok, wynikającego z zakresu zadań ustawowych wykonywanych przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. Złożyły się na nie także nieplanowane działania doraźne, wynikające      
z potrzeb bieżących, mieszczące się w kompetencjach PIS.  
 W 2020 r. zdecydowana większość potencjalnych zagrożeń sanitarno-
epidemiologicznych, mierzona wskaźnikami epidemiologicznymi, nadal utrzymywała się na 
wcześniej osiągniętym, akceptowalnym poziomie. Wyniki kontroli sanitarnych 
nadzorowanych podmiotów, przeprowadzanych w roku 2020, wykazały dalszą poprawę 
standardów technicznych związanych z bezpieczeństwem sanitarnym (zdrowotnym). 
Kontynuowano także działania oświatowo-promocyjne, mające na celu wzrost poziomu 
wiedzy ludności, dotyczącej zdrowia i jego zależności od własnej świadomości i dbałości o te 
zdrowie, a także podejmowano nowe. 
 Szczegółowa charakterystyka zjawisk i przyczyn składających się na ocenę stanu 
sanitarnego została zawarta w poniższej analizie. 
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II. CHOROBY ZAKAŹNE, EPIDEMIOLOGIA 
 
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Elblągu prowadzi monitoring oraz 
ocenę sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie miasta Elbląg i powiatu elbląskiego     
w oparciu o nadsyłane przez podmioty lecznicze i laboratoria medyczne zgłoszenia 
zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne oraz wyniki badań w kierunku 
biologicznych czynników chorobotwórczych. Rejestracja zgłoszeń odbywa się w oparciu        
o aktualne definicje przypadków chorób zakaźnych opracowane przez Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.  
 Faktyczny obraz sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń 
zależny jest od rzetelności i terminowości zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznań chorób                
i zakażeń oraz informacji o wykryciu czynników chorobotwórczych, dokonywanych przez 
lekarzy, a także pracowników laboratoriów mikrobiologicznych i analitycznych, 
przekazywanych do organów PIS. 
 Prawidłowość dokonywanych ocen epidemiologicznych oraz celowość i skuteczność 
planowanych i realizowanych działań, zależą od wielu czynników. Poza wspomnianą 
rzetelnością i terminowością zgłoszeń istotne znaczenie ma zakres stosowanej diagnostyki 
laboratoryjnej, wynikającej z aktualnego stanu wiedzy i techniki diagnostycznej, ale także od 
stopnia wykorzystania przez lekarzy   istniejących możliwości badań.  
Wprowadzanie nowych technik laboratoryjnych, pozwalających identyfikować czynniki 
chorobotwórcze lub stany chorobowe, które dotychczas nie były rozpoznawane, wdrażanie 
nowej wiedzy z zakresu etiologii chorób lub mikrobiologii, a także, co równie istotne, dostęp 
do środków finansowych, umożliwiających skorzystanie z diagnostyki laboratoryjnej, 
decydują o prawidłowym i odpowiednio wczesnym rozpoznaniu zagrożeń oraz o podjęciu 
skutecznych działań przeciw szerzeniu się tych zagrożeń. 
 Podstawą działań podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Elblągu w roku 2020 było gromadzenie zgłoszeń o podejrzeniach lub 
rozpoznanych przypadkach chorób zakaźnych i zakażeń oraz zgłoszeń dodatnich wyników 
badań laboratoryjnych w kierunku zakaźnych czynników chorobotwórczych (efekty tego 
monitoringu przedstawia tabela Nr 1).   
 Bezpośrednim skutkiem uzyskanych informacji były działania przeciwepidemiczne, 
podejmowane przez PPIS bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Polegały one przede wszystkim 
na ustalaniu źródeł choroby, mechanizmów, które umożliwiły ich transmisję, dróg którymi się 
przenosiły, a także, co było istotą szybkich interwencji, na ustaleniu innych osób, które były 
narażone na zachorowanie lub zakażenie (tzw. osoby z kontaktu) w celu ich ochrony przed 
skutkami tego narażenia (objęcie nadzorem epidemiologicznym, skierowanie w celu objęcia 
nadzorem lekarskim, wykonanie szczepienia ochronnego, uniemożliwienie kontaktu 
zawodowego z innymi osobami wrażliwymi itp.).  
 W roku 2020 pracownicy PSSE w Elblągu przeprowadzili 5527 wywiadów 
epidemiologicznych, które były wykonywane między innymi z powodu zakażenia wirusem 
SARS-Cov-2 (4982) oraz uwagi na narażenie na zakażenie wirusem wścieklizny (po 
ryzykownych kontaktach ze zwierzętami), po infekcjach żołądkowo-jelitowych,                        
w przypadkach zakażeń ośrodkowego układu nerwowego (zapalenia mózgu i opon 
mózgowo-rdzeniowych), posocznic, potwierdzeń nosicielstwa wirusowych zapaleń wątroby, 
zakażeń odkleszczowych itp. Wywiady epidemiologiczne dla wybranych chorób zakaźnych 
zostały wprowadzone do ogólnopolskiego systemu nadzoru epidemiologicznego EpiBaza, 
natomiast zachorowania na na COVID-19 zostały wprowadzone do ogólnopolskiego 
elektronicznego Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE). 
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1. Zachorowalność na wybrane choroby zakaźne na terenie Miasta Elbląga      w 
roku 2020. 
 
1. 1. Salmonellozy 
 Salmonellozy należą do chorób przenoszonych drogą pokarmową i stanowią 
podstawową miarę bezpieczeństwa żywności i poziomu higieny gospodarstw domowych 
oraz miejsc przyrządzania i serwowania posiłków itp. 

W roku 2020 do PSSE w Elblągu zgłoszono 27 przypadków zachorowań wywołanych 
przez pałeczki Salmonella. Hospitalizowano 13 osób. Zakażenia w/w patogenem w 26 
przypadkach dotyczyły przewodu pokarmowego. W jednym przypadku pałeczki Salmonella 
wyhodowano z posiewu krwi. 
             Wśród czynników etiologicznych dominowała Salmonella Enteritidis. Ponadto 
stwierdzane były także inne pałeczki tego typu np.: Salmonella Typhimurium, Salmonella 
Manchester. 
 Niezależnie od przypadków zakażeń objawowych, w roku 2020 wykryto 6 nosicieli 
pałeczek Salmonella.  
Wystawiono 13 decyzji administracyjnych dotyczących m. in. ograniczenia uczestnictwa 
dzieci w zorganizowanych formach wychowania przedszkolnego, ograniczenia osobom 
dorosłym wykonywania prac przy, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na 
inne osoby.  
 Zarejestrowano 1 ognisko zatrucia  pokarmowego, które miało miejsce                      
w Niepublicznym  Przedszkolu „Przyjaciele Kubusia” przy ul. A. Struga 52 w Elblągu. 
Dochodzeniem epidemiologicznym objęto 36 osób, przy czym objawy zakażenia wystąpiły     
u 4 osób (dzieci). Hospitalizowano 1 osobę. Główne objawy zakażenia: biegunka, bóle 
brzucha, gorączka. Po przeanalizowaniu jadłospisu potraw spożytych w ciągu 48 h przed 
wystąpieniem pierwszych objawów oraz uwzględnieniu uzyskanych wyników badań, 
najprawdopodobniej źródłem zakażenia była osoba chora, natomiast brak przestrzegania 
podstawowych zasad higieny było powodem transmisji zakażenia. 
 W 2020 r. na terenie Miasta Elbląga zarejestrowano nieznaczny wzrost  zakażeń  
wywołanych przez pałeczki Salmonella w stosunku do roku 2019 r. (wykres Nr 1), co nie 
zmienia faktu, iż nadal rozpoznawane i zgłaszane są przede wszystkim przypadki    
salmonelloz o cięższym przebiegu (hospitalizowane). Przypadki leczone ambulatoryjnie, nie 
są diagnozowane laboratoryjnie przez lekarzy rodzinnych. Pozwala to przypuszczać, że na 
terenie naszego miasta (podobnie jak i całej Polski) zachorowania na salmonellozy są 
znacznie niedodiagnozowane i niedorejestrowane. Potwierdzeniem tej tezy jest wzrost 
zgłoszeń biegunek i zakażeń jelitowych biologicznie nie określonych, w ciągu ostatnich 3-4 
lat. 
 W roku 2020 nie stwierdzono żadnych nowych przypadków zachorowań na dur 
brzuszny lub dury rzekome. Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Elblągu pozostaje         
3 stałych nosicieli duru brzusznego, którzy objęci są nadzorem epidemiologicznym. 
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1.2. Analiza zachorowań na inne bakteryjne zakażenia jelitowe 
 

   Ogółem w roku 2020 zanotowano 77 przypadków innych bakteryjnych zakażeń 
jelitowych wywołanych (znaczny wzrost w stosunku do roku 2019) m. in. przez Clostridium 
difficile (57 zakażenia), E. coli biegunkotwórczą (6 zakażenia) i Campylobacter (8 
zakażenia). Ogółem z w/w zakażeń jelitowych hospitalizowano 68 osób, w tym 2 dzieci do    
lat 3.  

Liczba stwierdzonych zakażeń przewodu pokarmowego wywołanego przez C. difficile 
zwiększyła się w roku 2020. Nadal prowadzony jest monitoring biegunek występujących u 
pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych. Niestety  badania takie nie są 
zlecane przez lekarzy w lecznictwie ambulatoryjnym. Zakażenia C. difficile wiążą się nadal z 
szerokim stosowaniem antybiotykoterapii, przewlekłym stosowaniem leków zmniejszających 
wydzielanie soku żołądkowego (blokery receptora H2 oraz pompy protonowej), leków 
immunosupresyjnych, cytostatyków itp.  W zapobieganiu transmisji drobnoustroju zaleca się 
izolację pacjentów zakażonych, częste mycie i dezynfekcję rąk, stosowanie rękawic 
ochronnych i odzieży przez personel medyczny. Niestety pomimo podejmowanych przez 
personel szpitali działań ograniczających szerzenie się zakażeń, infrastruktura oddziałów 
szpitalnych (zbyt mała ilość toalet dla pacjentów, zbyt mała powierzchnia pokoi łóżkowych 
itp. ) oraz stale rosnąca liczba pacjentów przyjmowanych ponad normatywną liczbę łóżek, 
szczególnie na oddziałach internistycznych, Covidowych  sprzyjała szerzeniu się zakażeń 
szpitalnych. 
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1.3. Analiza wirusowych zakażeń jelitowych. 
 

W roku 2020 zanotowano 27 zakażeń jelitowych ( znaczny spadek w stosunku do 
roku 2019) wywołanych przez wirusy (wykres Nr 3), w tym: 

 22 przypadki wywołane przez rotawirusy, 
   5 przypadków wywołanych przez wirusy nieokreślone 

 
 Zdecydowana większość zachorowań zdiagnozowana była u dzieci do lat 2, bo aż 20 
zachorowań – 19 przypadków było hospitalizowanych. Nadal dominującą rolę jako czynnik 
etiologiczny pełniły rotawirusy. Szczególnie narażone na infekcję są dzieci od 3 miesiąca do 
3 roku życia, u których choroba ma także najcięższy przebieg. U starszych dzieci oraz 
dorosłych przebiega ona łagodniej lub nawet bezobjawowo. W chwili obecnej, chociaż 
dysponujemy skuteczną szczepionką, szczepienia przeciw rotawirusom, posiadające status 
szczepień zalecanych (dobrowolnych i odpłatnych). 
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1.4. Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe biologicznie nieokreślone (BNO),              
o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 
 

W roku 2020 do PSSE w Elblągu zgłoszono 72 przypadki BNO (wykres Nr 4). 
Zachorowania dotyczyły przede wszystkim osób dorosłych, ale 23 z tych przypadków 
wystąpiło u małych dzieci w wieku do lat 2 (19 z tych dzieci było hospitalizowanych) – wykres 
Nr 4a. Łącznie leczeniem szpitalnym objęto 40 osób.  
 Liczba nie zdiagnozowanych laboratoryjnie infekcji przewodu pokarmowego               
o podłożu zakaźnym nadal utrzymuje się na stałym poziomie. Zgłaszane są przede 
wszystkim  przypadki cięższe, które trafiają do lekarza, a szczególnie te, które są 
hospitalizowane. Wiele przypadków o lżejszym przebiegu nie są zgłaszane lub kwalifikowane 
są przez lekarza jako nieżyt żołądkowo-jelitowy, który nie podlega zgłoszeniu. Każda taka 
kwalifikacja jest analizowana przez pracowników PSSE. Na podstawie tej analizy osoby, 
które wykonują prace podczas, których może dość do przeniesienia zakażenia na inne osoby 
oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobków są kierowane przez PPIS w Elblągu na 
badania kału celem wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych. 
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1.5. Inwazyjna choroba meningokokowa 
 

W roku 2020 nie zarejestrowano żadnego zachorowania wywołanego przez Neisserię 
meningitidis.   
 Działania PPIS zawsze polegają na jak najszybszej identyfikacji osób, które w ciągu 
kilku dni poprzedzających zachorowanie miały z chorym kontakt uprawdopodobniający 
przeniesienie zakażenia, dotarciu do tych osób (lub ich opiekunów) i skierowaniu ich do 
lekarzy rodzinnych w celu natychmiastowego podjęcia chemioprofilaktyki, a czas wykonania 
tych czynności nie przekracza 24 godzin od chwili powiadomienia PPIS o podejrzeniu bądź 
rozpoznaniu zakażenia przez służby medyczne. 

W Polsce szczepienia przeciw meningokokom są zalecane (niefinansowane               
z budżetu Ministra Zdrowia). Zasady profilaktyki przeciw tym zakażeniom dostępne są na 
stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu lub na stronie PZH 
www.szczepienia.pzh.gov.pl. 
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1.6. Analiza zachorowań na boreliozę (Choroba z Lyme) 
 

Narażenie mieszkańców Elbląga na boreliozę jest niezmiennie wysokie. Miasto leży 
w rejonie uznawanym już od wielu lat za endemiczny dla tej choroby (czynnik ją wywołujący 
„zadomowił” się na tym terenie, znajdując optymalne warunki do życia). Do okoliczności 
sprzyjających utrzymywaniu się tego stanu należą między innymi duże powierzchnie lasów 
liściastych, obszarów pokrytych roślinnością krzaczastą i trawiastą oraz nieużytków, 
obecność licznej populacji zarażonych kleszczy, a także równie licznej populacji małych           
i średnich ssaków polno-leśnych, będących żywicielami kleszczy.  
   W 2020 roku zgłoszono 18 potwierdzonych przypadków boreliozy (w roku 2019 było 
20 takich przypadków). W większości przypadków charakterystycznym pierwotny objawem 
choroby był rumień wędrujący. 
W związku z brakiem skutecznej szczepionki przeciw boreliozie, najskuteczniejszym 
sposobem ustrzeżenia się przed tą chorobą jest przestrzeganie określonych zasad 
profilaktyki, które corocznie są przekazywane przez PPIS mediom oraz umieszczane na 
stronie BIP. 
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1.7. Styczność i narażenie na wściekliznę – szczepienia przeciw wściekliźnie. 
 
 W roku 2020 na terenie Elbląga zarejestrowano 49 ryzykownych kontaktów ludzi ze 
zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi (pogryzienia, podrapania itp.).  Mniejsza ilość 
pogryzień spowodowana była najprawdopodobniej obostrzeniami związanymi z pandemią 
SARS-CoV-2 – kwarantanną nakładaną na ludzi. Wśród tych zdarzeń dominowały kontakty    
z psami. Każde z takich zdarzeń, w przypadku braku możliwości wykonania u zwierzęcia 
badania weterynaryjnego (obserwacji), kończyło się podjęciem szczepień przeciw 
wściekliźnie osób poszkodowanych. Łącznie zaszczepiono 31 osób, które poszkodowane 
były głównie przez nieznane psy i koty (podobna wyszczepialność w stosunku do roku 
ubiegłego).   
 W roku 2020 na terenie Elbląga (także na obszarach przyległych do miasta) nie 
zarejestrowano ognisk wścieklizny wśród zwierząt domowych i dziko żyjących - monitoring 
wścieklizny u zwierząt dzikich, prowadzonych przez lokalne służby weterynaryjne, nie 
wykazuje już od kilku lat przypadków wścieklizny u zwierząt. Pomimo uspokajającej wymowy 
tej statystyki, procedura szczepienia ludzi mających ryzykowne kontakty ze zwierzętami 
(pogryzienia, podrapanie, oślinienie itp.) musi być kontynuowana. Należy bowiem pamiętać, 
że nadzór weterynaryjny dotyczy tylko części gatunków, stanowiących potencjalnych 
nosicieli wirusa wścieklizny – zwierzęta domowe, lisy, borsuki, jenoty, łasicowate itd.  
 Wydaje się, biorąc pod uwagę fakt zdecydowanej dominacji wśród osób 
szczepionych, tych którzy byli zakwalifikowani do szczepienia w wyniku kontaktu z psami        
i kotami, że najskuteczniejszym sposobem istotnego obniżenia liczby szczepień, a także 
ryzyka infekcji, jest ograniczenie w mieście liczby zwierząt bezdomnych lub pozbawionych 
należytej opieki przez właścicieli. Problem pogryzień ludzi przez zwierzęta jest 
zagadnieniem, które pomimo licznych prób rozwiązania nie doczekało się jeszcze 
skutecznych rozwiązań. O w/w ryzykownych kontaktach ze zwierzętami PPIS w Elblągu 
informuje każdorazowo Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz w razie konieczności Straż 
Miejską. 
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1.8. Wirusowe zapalenie wątroby (wzw) typu B i C. 
 

Nadal zakażenia wirusem wzw B lub C ujawnianie są przypadkowo, podczas 
wykonywania rutynowych testów w kierunku tych patogenów (np. badania kontrolne przy 
hospitalizacji na oddziałach zabiegowych, badania profilaktyczne, badania dawców krwi itp.). 
Osoby te bardzo często nie wykazują żadnych objawów klinicznych.  

 W roku 2020 wśród mieszkańców Elbląga zarejestrowano ogółem 2 przypadki 
zakażeń wirusem wzw typu B. U 2 osób wykryto obecność antygenu HBs bez objawów zakażenia            

 W 2020 r. nie zarejestrowano  zakażeń wirusem wzw typu C. 
 Wykrytych zakażonych oraz osoby z ich najbliższego otoczenia, ustalone w trakcie 
dochodzenia epidemiologicznego, objęto nadzorem epidemiologicznym oraz skierowano do 
lekarzy rodzinnych w celu wdrożenia nadzoru lekarskiego.  

Ze względu na szczególnie podstępny charakter zakażeń wywołanych w/w wirusami  
prowadzących do odległych następstw w postaci niewydolności i marskości wątroby, należy 
nadal monitorować sytuację ze szczególnym uwzględnieniem nowo wykrytych zakażeń 
poprzez ścisłą współpracę z laboratoriami diagnostycznymi, poradnią chorób zakaźnych i 
lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej 
  Nadal kontynuowane są działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, polegające na 
wyegzekwowaniu właściwych warunków świadczeń zdrowotnych, zabiegów kosmetycznych, 
tatuażu związanych z naruszaniem ciągłości tkanek, a także, w odniesieniu do wzw B, 
szczepienia personelu medycznego oraz kobiet w ciąży i noworodków, zalecanie szczepienia 
wszystkim osobm dotychczas niezaszczepionym. Istotne jest także dalsze upowszechnianie 
wiedzy na temat możliwych dróg zakażenia, a wykrywania zakażeń bezobjawowych poprzez 
zwiększenie dostępności do badań laboratoryjnych. 
 
1.9. Wirusowe zapalenie wątroby (wzw) typu A. 
  
 W 2020 r. na terenie miasta Elbląga nie zarejestrowano zachorowań na wirusowe 
zapalenie wątroby typu A (wzw typu A). 
Szczepienie przeciw WZW A jest  najlepszym sposobem zapobiegania  zachorowaniom. 
Skuteczność  szczepienia przeciw WZW A, po podaniu 2-ch zalecanych dawek, oceniana 
jest na poziomie 98%, utrzymuje się nie krócej niż 15 lat.  
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1.10. Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae (pneumokoki)  
 
 W roku 2020 do PSSE w Elblągu nie zgłoszono przypadków zachorowań 
wywołanych przez pneumokoki, które przebiegały w postaci posocznicy i zapalenia płuc. 

Zakażenia pneumokokowi są infekcjami niedostatecznie diagnozowanymi – badania 
laboratoryjne wykonuje się głównie u osób dotkniętych ciężkim przebiegiem choroby (przede 
wszystkim inwazyjną postacią choroby), głównie hospitalizowanych. Statystyki oparte tylko 
na nielicznych zgłoszeniach od lekarzy są więc niewiarygodne i nie oddają rzeczywistej skali 
problemu. Jednakże istnieją doniesienia potwierdzające dużą rangę problemu zakażeń 
pneumokokowych. Należą do nich doniesienia epidemiologiczne z ośrodków krajowych 
specjalizujących się w tego rodzaju infekcjach, a także stanowisko Światowej Organizacji 
Zdrowia.  
 W 2017 r. do Kalendarza Szczepień Ochronnych wprowadzono obowiązek szczepień 
p/pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych od 01.01.2017 r. 
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1.11. Analiza zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zomr)   
 
 W roku 2020 ogółem zanotowano 1 zachorowanie na zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych (zomr) wywołane nieokreślonym wirusem. 
 Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nadal rozpoznawane są na 
podstawie objawów klinicznych i badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego. Nadal 
określenie rodzaju wirusa wiąże się z  wykonaniem kosztownych badań, których nie zlecają 
lekarze w placówkach służby zdrowia. Dane epidemiologiczne donoszą, iż ponad 60% 
przypadków zomr jest wywołanych przez enterowirusy (liczne serotypy ECHO i Coxsackie), 
które w klimacie umiarkowanym szerzą się w miesiącach letnich.  

 Zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych mogą być wywołane przez różne wirusy. 
Biorąc po uwagę warunki geograficzne, o których mowa w pkt 6, nie można zapominać o 
wirusach przenoszonych przez kleszcze (badania laboratoryjne nie potwierdziły tego typu 
zakażeń u w/w chorych). W obszarach zagrożenia należy pamiętać o odpowiedniej odzieży i 
repelentach, a osoby szczególnie narażone na zakażenie mogą skorzystać ze szczepień 
ochronnych (niestety płatnych). 
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1.12. Ospa wietrzna.  
 

   W 2020 r. zarejestrowano 206 przypadków zachorowań na ospę wietrzną, z czego 
najwięcej zachorowań odnotowano w miesiącach od stycznia do marca, u dzieci w wieku od 
3-6 lat. Od wielu lat w całej Polsce utrzymuje się tendencja wzrostowa zapadalności na ospę 
wietrzną, zwłaszcza dzieci, co przemawia za stosowaniem szczepień ochronnych, które 
niestety są bezpłatne tylko dla nielicznej grupy osób (zgodnie z kalendarzem szczepień). 
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1.13. Odra    
 
 W 2020 r. do PSSE w Elblągu nie zgłoszno żadnych zachorowań na odrę.   
Należy pamiętać, że na odrę chorują głownie osoby nieszczepione, z osłabionym  ukladem 
odpornościowym. Rosnąca liczba zachorowań na odrę jest związana  z większą ilością 
rodziców,którzy zgadzają się na szczepienia dzieci. 
 
 
 
1.14. COVID-19 

 

 W związku z ogłoszonym stanem epidemii w całym kraju w  2020 r. Inspekcja 
Sanitarna  w Elblągu wykonywała  podstawowe działania przeciwepidemiczne, według  
obowiązujących  procedur i   zasad, pracując  przez 7 dni w tygodniu oraz co najmniej  od 
godz. 7.00 do 21.00 , pomimo licznej absencji chorobowej wśród pracowników PSSE, 
szczególnie w końcu roku 2020 r.  Ponadto PSSE w Elblągu obsługuje dodatkowo  
oglnopolską  infolinię SEPIS, gdzie  osoby  dodatnie obsługiwane są  w ciągu 3 godzin,         
a sprawy  związane z koronawirusem zgłaszane przez petentów załatwiane w ciągu 24 
godzin.  
 W 2020  r.  zarejestrowano  4982  przypadków  zakażeń  SARS-CoV-2  (COVID-19)  
w tym  329   hospitalizacji. Zgonów z powodu zakażenia SARS-CoV-2  było  107 największą 
liczbę zgonów  zarejestrowano w przedziale wiekowym  60 plus  (101 zgonów).  Zakażenia 
SARS-CoV-2 nadal  rozpoznawane są   na podstawie objawów klinicznych tj.: kaszel, 
gorączka, duszność, utrata węchu, utrata lub zaburzenie smaku i badań  laboratoryjnych  
wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2  z materiału klinicznego  lub wykrycie 
antynenów  wirusa SARS-CoV-2 z materiału klinicznego. W przypadku  kontaktu z osobą  
zakażoną osoby z kontaktu poddawane są obowiązkowej kwarantannie 10- cio  lub 17- to 
dniowej.  Takich osób  było 10634, natomiast objęto nadzorem  epidemiologicznym 959 
osób.  
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RAPORT  O  STANIE  SANITARNYM 
MIASTA  ELBLĄGA 

ROK  2020  
 

 
Jednostka chorobowa Liczba  

zachorowań 
Liczba 

hospitalizacji 
Zapadalność 

 
1. Salmonelozy - ogółem 
 
2. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) 
 
3. Wirusowe zakażenia jelitowe (razem) 
 
4. Biegunki i zakażenie żołądkowo-jelitowe  
   o prawdopodobnie zakaźnym  
   pochodzeniu-ogółem  
 
5. Płonica  (szkarlatyna) 
    
6. Choroba wywołana przez Streptococcus    
    pyogenes w tym róża 
 
 
7.  Krztusiec  
 
8.. Borelioza 
 
9.. Szczepieni p/wściekliźnie 
 
10. Ospa wietrzna 
     
11. WZW typ B –przewlekłe i BNO 
 
 
 
12. Nowo wykryte zakażenia HIV 
 
13. Świnka 
 
 
14. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych -ogólem 
 
15. Gruźlica  
 
 
16. Grypa potwierdzona 
 
 
17. Zakażenia SARS-CoV-2 
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 Ocena sytuacji epidemiologicznej niektórych chorób zakaźnych na obszarze Miasta 

Elbląga. 
Rok 2020 w porównaniu z 2016, 2017, 2018,2019,2020 

 
 
Jednostka chorobowa 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Liczba 
zach 

Liczba 
zach. 

Liczba 
zach. 

Liczba 
zach. 

Liczba 
zach. 

 
1. Salmonellozy - ogółem 
2. Czerwonka 
3. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe -ogółem 
4. Zatrucia pokarmowe (nie określ.) 
5.Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe 
6. Biegunki do 2 lat 
7. Krztusiec 
8. Płonica (szkarlatyna) 
9. Zapalenie opon (razem) 
10.Zapalenie mózgu (razem) 
11.Róża 
12.Choroba z Lyme (Borelioza) 
13.Ostre porażenie wiotkie u dzieci (0-14) 
14.Szczepienia p/wściekliźnie 
15.Ospa wietrzna 
16.Różyczka 
17. WZW typ A 
18. WZW typ B ( przewlekłe i BNO) 
19. WZW typ C 
20. WZW typ B+C 
21.Świnka 
22. Zatrucie jadem kiełbasianym 
23.Tasiemczyca 
24.Grypa - przypadki potwierdzone 
25.Choroba meningokokowa 
26 Choroba wywołana przez S pneumoniae 
27 Choroba wywołana przez H. influenza 
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III. Szczepienia ochronne 
 

W roku 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu nadzorował i 
koordynował wykonywanie rządowego programu uodporniania wrażliwych populacji przeciw 
chorobom zakaźnym w 16 podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej i 5 
podmiotach leczniczych w lecznictwie zamkniętym na obszarze Miasta Elbląga.  
Efektem tych działań na tle województwa warmińsko – mazurskiego była dobra  realizacja 
wykonania populacyjnych szczepień obowiązkowych do 19 roku życia włącznie (powyżej 
średniej wojewódzkiej).  

Realizacja szczepień zalecanych była nieco niższa niż w 2019 roku ale w dalszym 
ciągu na zadawalającym poziomie. W wyniku wieloletnich bardzo dobrych szczepień w 
powiecie, występuje wysoki odsetek mieszkańców nie wrażliwych na większość chorób 
zakaźnych, przeciw którym prowadzi się szczepienia obowiązkowe. Skutkiem jest 
utrzymywanie się odporności zbiorowiskowej chroniącej wrażliwe populacje regionu przed 
masowymi zachorowaniami epidemicznymi.  
 
W roku sprawozdawczym podmioty lecznicze podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze 
Miasta Elbląga objęły opieką profilaktyczną 22 236 dzieci do lat 19, w tym 1022 urodzonych 
w 2020 roku. 
 
Szczepienia obowiązkowe 
 
W 2020 roku zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych w powiecie 
wykonano obowiązkowe szczepienia:  

 pierwotne przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib w 1 roku życia - w 63,6%;  
 pierwotne przeciwko pneumokokom w 1 roku życia – w 69,0%; 
 podstawowe przeciwko odrze, śwince i różyczce w 2 roku życia – w 94,2%;  
 uzupełniające przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib w 2 roku życia – 

w 67,5%;  
 uzupełniające przeciwko pneumokokom w 2 roku życia – w 93,6%;  
 przypominające przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi w 6 roku życia – w 94%;  
 przypominające przeciwko odrze, śwince i  różyczce w  6 roku życia – w 91%;  
 przypominające przeciwko odrze, śwince i różyczce w 10 roku życia – w 91,6%;  
 przypominające przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi w 14 roku życia – w 95,2%;  
 przypominające przeciwko błonicy, tężcowi w 19 roku życia – w 94,4%.  
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Poniżej w tabelach przedstawiono odsetek (%) zaszczepionych z obszaru Miasta Elbląga na 
tle powiatu elbląskiego, województwa warmińsko-mazurskiego i Polski. 
 

I. Pierwotne szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib w 1 
roku życia 

 
                           Tabela nr 1   Odsetek zaszczepionych pierwotnym szczepieniem przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi,    
                                                           polio, Hib w 1 roku  życia. 
 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 
MIASTO ELBLĄG 53,6 52,2 50,3 
POWIAT ELBLĄSKI 61,7 54,8 45,1 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE 56,6 55,0 56,8 
POLSKA brak danych 48,0 49,1 

 
II. Uzupełniające szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib 

w 2 roku życia 
 

 
                        Tabela nr 2   Odsetek zaszczepionych uzupełniającym szczepieniem przeciwko błonicy, tężcowi,  
                                                            krztuścowi, polio, Hib w 2 roku życia. 
 
               
 
 
 
 
  
III. Przypominające szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w 6 roku 

życia 
 
 
  Tabela nr 3   Odsetek zaszczepionych przypominającym szczepieniem przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w 6 roku życia. 
 
   
 
 
 
 
 
IV. Przypominające szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w 14 roku 

życia 
 
             
                             Tabela nr 4   Odsetek zaszczepionych przypominającym szczepieniem przeciwko błonicy, tężcowi     
                                                              i krztuścowi w 14 roku życia. 
 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 
MIASTO ELBLĄG 95,2 97,8 98,5 
POWIAT ELBLĄSKI 99,8 100 99,8 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE 93,3 97,8 98,1 
POLSKA brak danych 74,3 75,7 

 
V. Przypominające szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi w 19 roku życia 

 
 
                                     Tabela nr 5   Odsetek zaszczepionych przypominającym szczepieniem przeciwko błonicy, tężcowi  
                                                              w 19 roku życia. 
 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 
MIASTO ELBLĄG 67,5 64,0 62,9 
POWIAT ELBLĄSKI 72,1 68,0 65,5 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE brak danych 60,1 60,1 
POLSKA brak danych 35,7 36,0 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 
MIASTO ELBLĄG 94,0 95,8 95,2 
POWIAT ELBLĄSKI 98,3 99,5 99,2 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE 90,2 94,2 94,7 
POLSKA brak danych 65,1 65,8 
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MIASTO ELBLĄG 94,4 97,6 98,3 
POWIAT ELBLĄSKI 99,6 99,8 99,3 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE 93,8 97,4 97,9 
POLSKA brak danych 66,0 68,5 

 
VI. Pierwotne szczepienie przeciwko pneumokokom w 1 roku życia 

VII.  
                                        Tabela nr 6   Odsetek zaszczepionych pierwotnym szczepieniem przeciwko pneumokokom w 1 roku  
                                                              życia. 
 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 
MIASTO ELBLĄG 69,0 69,9 67,8 
POWIAT ELBLĄSKI 77,0 75,3 63,5 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE 68,0 67,2 68,5 
POLSKA brak danych 56,9 57,6 

 
VIII. Uzupełniające szczepienie przeciwko pneumokokom w 2 roku życia 

       
 

                                       Tabela nr 7  Odsetek zaszczepionych uzupełniającym szczepieniem przeciwko pneumokokom w 2 roku  
                                                            życia. 
 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 
MIASTO ELBLĄG 93,6 95,1 92,1 
POWIAT ELBLĄSKI 98,7 98,7 98,9 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE brak danych 90,5 89,5 
POLSKA brak danych 61,1 59,6 

 
IX. Podstawowe szczepienie przeciwko odrze, śwince, różyczce w 2 roku życia 

 
                                        Tabela nr 8   Odsetek zaszczepionych podstawowym szczepieniem przeciwko odrze, śwince, różyczce    
                                                             w 2 roku życia. 
 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 
MIASTO ELBLĄG 94,2 95,4 94,5 
POWIAT ELBLĄSKI 98,7 99,0 98,9 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE 92,1 93,8 94,0 
POLSKA brak danych 73,2 74,7 

 
 
 
 
 

X. Przypominające szczepienie przeciwko odrze, śwince, różyczce w 6 roku życia 
 

 
                                                   Tabela nr 9  Odsetek zaszczepionych przypominającym szczepieniem przeciwko odrze, śwince,  
                                                                       różyczce w 6 roku życia. 
 

Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 
MIASTO ELBLĄG 91,0 94,8 
POWIAT ELBLĄSKI 97,8 99,0 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE 85,2 91,8 
POLSKA brak danych 54,7 

 
 
XI. Przypominające szczepienie przeciwko odrze, śwince, różyczce w 10 roku życia 

 
                  
                                        Tabela nr 10   Odsetek zaszczepionych przypominającym szczepieniem przeciwko odrze, śwince,  
                                                                różyczce w 10 roku życia. 
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Odsetek (%) zaszczepionych 2020 2019 2018 
MIASTO ELBLĄG 91,6 95,3 97,4 
POWIAT ELBLĄSKI 99,1 99,6 98,9 
WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE 89,0 95,5 96,8 
POLSKA brak danych 70,7 73,9 

 
Dodatkowo w ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych uodporniono przeciwko 
ospie wietrznej 295 dzieci uczęszczających do żłobków i klubików dziecięcych. 

 
W roku sprawozdawczym obniżył się odsetek zaszczepionych dzieci w stosunku do 

roku ubiegłego. Do spadku uodpornienia przyczynił się ogłoszony wiosną 2020 r. stan 
pandemii COVID-19 i czasowe wstrzymanie szczepień w Polsce, jak również potwierdzone 
trwałe lub okresowe przeciwwskazania zdrowotne do szczepień, a także opóźnienia 
związane z dłuższymi wyjazdami za granicę kraju lub powrotami po dłuższych pobytach 
poza Polską.  

 
Jednak podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2020 elbląskie podmioty lecznicze, 
realizujące Program szczepień ochronnych, osiągnęły jeden z najwyższych w województwie 
warmińsko-mazurskim i w Polsce poziomów wykonania szczepień obowiązkowych. 
Osiągnięta odporność na choroby objęte tymi szczepieniami, zarówno indywidualna jak i 
populacyjna, pozwoliła na ograniczenie zachorowań na te choroby do minimum. 
 
Szczepienia po narażeniu przeciw tężcowi 
 

W roku 2020 PPIS kontynuował intensywny nadzór nad szczepieniami przeciwko 
tężcowi z tytułu zranienia. Placówki udzielające pierwszej pomocy medycznej po zranieniu 
(głównie izby przyjęć, poradnie chirurgiczne), przekazywały systematycznie co miesiąc do 
tut. PSSE listy osób zaszczepionych pierwszą dawką anatoksyny tężcowej, które po 
weryfikacji przekazywane były do punktów szczepień podstawowej opieki zdrowotnej celem 
kontynuacji szczepień.  
W roku sprawozdawczym uodporniono przeciwko tężcowi z tytułu zranienia 479 
mieszkańców miasta Elbląga, w tym 344 osoby otrzymały dawkę przypominającą a 
pozostałe pełen cykl szczepień. 
 
Szczepienia zalecane 
 

Niezależnie od wykonywania szczepień obowiązkowych, personel punktów szczepień 
propagował także profilaktykę innych chorób zakaźnych, poprzez wykonywanie szczepień 
zalecanych nie objętych Programem obowiązkowym (m.in. grypa, pneumokoki, rotawirusy, 
ospa wietrzna, meningokoki, zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, kleszczowe 
zapalenie mózgu, wirusowe zapalenie wątroby A i B).  

 
W roku sprawozdawczym zaszczepiono ogółem zalecanymi szczepieniami 6 400 

osób co stanowi 5,9 % w stosunku do liczby mieszkańców objętych opieką medyczną przez 
podmioty lecznicze działające na obszarze miasta Elbląga, w tym do 19 lat 923 dzieci co 
stanowi 4,2%. Szczepienia zalecane wykonano na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.  
Nastąpiła jednak zmiana ilościowa w szczepieniach przeciw określonym chorobom 
zakaźnym.  
Istotny spadek wystąpił w szczepieniach: 

przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu - 204 zaszczepionych osób wobec 375 osób 
w 2019 r.,  

przeciw wzw typu B - 236 osób wobec 323 w 2019 r. 
przeciw wzw typu A - 54 osób wobec 107 w 2019 r. 

 
W związku z szerzącą się pandemią COVID-19, wzrosło zainteresowanie szczepieniami 
przeciw patogenom atakującym układ oddechowy, głównie przeciw pneumokokom i przeciw 
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grypie. Z uwagi na niewystarczające dostawy szczepionek przeciw grypie do Polski, nie 
wszystkim chętnym udało się przeciw niej uodpornić.  
 
Szczepienie przeciw grypie 
 
W sezonie 2020/2021 przeciwko grypie zaszczepiono ogółem 3 989 osób. Stanowi to 
zaledwie 3,7%, populacji miasta Elbląga (średnia wojewódzka 2,7%). Niewiele wyższy 
procent w stosunku do populacji całego kraju, jest w dalszym ciągu wynikiem 
niezadawalającym, jednym z najsłabszych wśród krajów europejskich.  
Wśród ogółu zaszczepionych przeciwko grypie: 

 do 19 lat - 306 osób, co stanowi 1,4 %. 
 dorośli - 3683 osoby, co stanowi 4,3 %.-  

- w tym powyżej 65 lat - 1573 osoby o stanowi 39,4 % ogólnie zaszczepionych 
przeciwko grypie. 

 
 
 
 
Szczepienie przeciw pneumokokom 
 
Przeciw pneumokokom zaszczepiono 770 osób co stanowi 2-krotność szczepień 
wykonanych w 2019 r. 
Do wzrostu uodpornienia przeciw pneumokokom przyczyniła się również realizacja 
„Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców 
Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka leczących się z powodu chorób układu 
oddechowego” w obszarze szczepień ochronnych finansowanych przez Urząd Miasta w 
Elblągu. Program realizowano w podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej: 
Alfa, Duży Medyk, Medicus I, Zawada – łącznie uodporniono 189 osób z w/w grupy ryzyka. 
 

Poniżej przedstawiono liczbę zaszczepionych szczepieniami zalecanymi w latach 
2020-2019 r. według choroby przeciw której wykonano szczepienie : 
 
               
                                   Tabela nr 11  Liczba zaszczepionych szczepieniami zalecanymi w latach 2020-2019 

 
Choroba przeciw której 
wykonano szczepienie 

Liczba zaszczepionych 

 2020 2019 
błonica 19 41 
tężec 83 112 
krztusiec 14 33 
polio 2 18 
odra, świnka, różyczka 9 66 
Hib 1 9 
pneumokoki 770 367 
wzw B 236 323 
wzw A 54 107 
ospa wietrzna 141 142 
grypa 3989 3519 
rotawirusy 352 403 
HPV 12 23 
dur brzuszny 128 73 
kleszczowe zap.mózgu 204 375 
meningokoki 386 346 
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SUMA 6400 5952 
Odsetek zaszczepionych  5,9 % 5,3 % 
W tym do 19 lat 923 – 4,2 % 1212 – 5,4 % 

 
Najlepszymi podmiotami leczniczymi działającymi na terenie miasta Elbląga, które 

osiągnęły średnią powiatową 5,3% wykonanych szczepień zalecanych są przychodnie: Alfa, 
Lux med, Ostoja, Panakeja, Zatorze, Zawada. 
 

 
 
                               Tabela nr 12   Podmioty lecznicze z największym odsetkiem wykonanych szczepień zalecanych. 
 

podmiot 
leczniczy 

% szczepień 
zalecanych 

% szczepień 
zalecanych 
pow. 19 lat 

% 
szczepień 
p/grypie 

% szczepień 
p/grypie do 
19 lat 

ALFA 6,5 4,8 2,8 0,8 
LUXMED 20 21,7 16,3 21,7 
OSTOJA 10,3  6,9  
PANAKEJA 8,5 6,4 6,4 4,2 
ZATORZE 13 11,3 8,7 5,5 
ZAWADA 6,3 6,1 2,8 2,2 

 
Uchylający się od szczepień 
 

Coraz większy problem stanowią rodzice, którzy bez uzasadnienia odstępują od 
szczepienia swoich dzieci (pomimo licznych wezwań nie zgłaszają się na szczepienia lub nie 
wyrażają zgody na szczepienia. Od kilku lat wzrasta liczba odmów szczepień dzieci – 224 w 
2020, 183 w 2019 r., 125 w 2018 r., 93 w 2017 r. W powiecie Miasto Elbląg prowadzono 
postępowanie administracyjne wobec rodziców 190 nieszczepionych dzieci. 
 
Wobec osiągniętego wysokiego poziomu zaszczepienia populacji, pomimo wzrostu nie 
szczepionych dzieci nie wpływa to na bezpieczeństwo epidemiczne społeczności Miasta 
Elbląga. 
W roku ubiegłym zgłoszono 2 niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), które zostały 
zakwalifikowane jako łagodne.  
 
Działania w pandemii Covid-19 
 

W związku z pandemią COVID-19 w marcu 2020 r. zmodyfikowane zostały działania 
w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień w powiecie. W marcu/kwietniu wstrzymano 
wykonywanie obowiązkowych szczepień na obszarze Polski i zamknięto większość 
podmiotów leczniczych wykonujących szczepienia ochronne. Wystąpił brak możliwości 
bezpośredniej działalności kontrolnej w  punktach szczepień – w 2020 r. nie przeprowadzono 
żadnej kontroli w punktach szczepień ani nie organizowano stacjonarnych szkoleń dla 
pracowników medycznych przeprowadzających szczepienia ochronne.  
Wobec nowej, niekorzystnie zmieniającej się sytuacji epidemicznej COVID-19, pojawiła się 
konieczność zintensyfikowanych działań oświatowych i organizacyjnych, przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa zdrowotnego personelu medycznego i  szczepionej ludności.  
Pracownik prowadzący nadzór nad szczepieniami ochronnymi w związku z wprowadzeniem 
reżimu sanitarnego i bezpiecznymi zasadami szczepień, położył nacisk na działania 
informujące, wyjaśniające i  precyzujące realizację Programu Szczepień Ochronnych 
w warunkach pandemii. Intencją było przekonywanie personelu medycznego oraz głównie 
rodziców małoletnich dzieci, że zakłócenie realizacji szczepień obowiązkowych nawet na 
krótki czas, może doprowadzić do kumulacji osób wrażliwych (nieuodpornionych) i zwiększyć 



 
 

Strona: 27 

ryzyko powstawania ognisk epidemicznych chorób, którym poprzez realizację PSO mamy 
obowiązek przeciwdziałać. Dlatego też w punktach szczepień, które wstrzymały szczepienia 
obowiązkowe zalecono, aby po zastosowaniu metod profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2 
i wdrożeniu kluczowych zasad realizacji programu szczepień (PSO) w czasie pandemii 
(zalecenia WHO 21.03.2020 r.), nastąpiło jak najszybsze przywrócenie realizacji szczepień 
obowiązkowych. Działania takie kontynuowane będą również w 2021 r. – do czasu 
opanowania pandemii. Nie wpłynęło to na zmniejszenie wymagań stawianych pracownikom 
Epidemiologii ds. szczepień z PSSE oraz personelowi szczepiącemu z placówek POZ.  
 
Niezależnie od częstego delegowania pracowników Epidemiologii ds. szczepień z PSSE, do 
realizacji działań mających na celu zmniejszenie wpływu pandemii na system opieki 
zdrowotnej, w tym ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2 i minimalizowania jej 
skutków, realizowano jednocześnie swoje podstawowe obowiązki i zadania.  
Należały do nich:  

 pełna sprawozdawczość (kwartalna i roczna) dotycząca efektywności wykorzystania 
szczepionek w powiecie,  

 roczna dot. realizacji programu uodpornienia mieszkańców powiatu (MZ 54),  
 raporty, sprawozdania o osobach uchylających się od szczepień i działaniach PIS w  

celu egzekwowania tego obowiązku,  
 przeprowadzenie w powiecie akcji szczepień p/meningokokom oraz p/ wzw typu B 

szczepionkami z rezerwy przeciwepidemicznej,  
 sporządzenie rocznego zamówienia preparatów szczepionkowych dla powiatu,  
 dystrybucja szczepionek do 33 punktów szczepień, 
 analizy i oceny wykonawstwa szczepień,  
 udzielanie odpowiedzi na interwencje i zapytania personelu medycznego, 

mieszkańców,  
 zapewnienie stałego elektronicznego monitoringu temperatur przechowywanych 

w magazynach PSSE preparatów szczepionkowych, przeznaczonych dla 
mieszkańców powiatu oraz bezwzględne stosowanie zasad tzw. „łańcucha 
chłodniczego” na każdym etapie ich dystrybucji.  

 
W roku sprawozdawczym liczba podjętych działań w zakresie czynnej profilaktyki chorób 
zakaźnych, w tym liczba rozdysponowanych szczepionek, wynosiła 26 418. 
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IV. Stan sanitarny podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych na terenie Miasta 
Elbląga w 2020 r. 

 W roku 2020 skontrolowano 8 obiektów służby zdrowia spośród 346 ujętych               
w ewidencji. Przeprowadzono 11 kontroli sanitarnych, które objęły:  

1. podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne -
skontrolowano 2 szpitale, 

2. podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, stanowiące 
najliczniejszą grupę placówek będących pod nadzorem sanitarnym - skontrolowano 3 
obiekty,  

3.   praktyki zawodowe lekarskie, tj.: indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie - 
skontrolowano 1 obiekt,  

4. pozostała działalność  medyczna - skontrolowano 2 obiekty.  

W marcu 2020 r. nastąpiło przekazanie przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu  w Elblągu nadzoru nad dwoma  placówkami świadczącymi usługi 
medyczne tj.:  
- Szpital Miejski im Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu, 
- Centrum Rehabilitacji przy ul. Królewieckiej 15 w Elblągu.  
 W żadnym z w/w  obiektów nie przeprowadzono kontroli ze względu na 
pandemię. 
 

1. Stan sanitarny podmiotów leczniczych. 
 

Do nadzorowanych podmiotów leczniczych należały placówki świadczące 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jak i placówki świadczące ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne. Pierwsza z grup obejmowała szpitale, hospicja, całodobowe ośrodki 
leczenia uzależnień  itp.  
 W grupie placówek ambulatoryjnych przeważają nadal przychodnie podstawowej 
opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne, a także inne obiekty, takie jak medyczne 
laboratoria diagnostyczne, zakłady rehabilitacji leczniczej, pogotowia ratunkowe itp. 
  W 2020 r. PPIS w Elblągu wydał 9 decyzji administracyjnych, w tym 2 na obiekty  
nie spełniające wszystkich obowiązujących wymogów zawartych w rozporządzeniu  Ministra 
Zdrowia z  26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Notomiast           
w pozostałych przypadkach  przedłużył termin  wykonania zarządzeń PPIS. 
 
  
2. Szpitale 
 
 W 2020 r nie przeprowadzono zaplanowanych kontroli stanu sanitarnego                    
w  szpitalach świadczących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne  oraz               
w szpitalu jednego dnia ze względu na pandemię. Natomiast w 2 szpitalach tj. Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym przy  ul. Królewieckiej 146 w Elblągu oraz  Davita przy ul. Związku 
Jaszczurczego 22 w Elblągu przeprowadzono rekontrole wykonania decyzji PPIS w Elblągu   
i stwierdzono wykonanie zaleceń PPIS w Elblągu 

W 2020 r. PPIS w Elblągu również wszczął postępowanie administracyjne                 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu  z powodu nie 
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spełnienia  wymogów zawartych w w/w rozporządzeniu M.Z. z 26.03.2019 r. - wydał 1  
decyzję administracyjną. 

 
W skontrolowanych  szpitalach stosowane preparaty dezynfekcyjne były odpowiednio 

oznakowane i posiadały ważny termin przydatności do użycia. Prawidłowy był także sposób 
ich przechowywania, w wydzielonych pomieszczeniach lub w zamykanych szafkach. Dobór 
preparatu dezynfekcyjnego uwzględniał specyfikę określonych oddziałów szpitalnych oraz 
zasady zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, w tym krwiopochodnym 
wywoływanych m.in. przez HBV, HCV, HIV. 
 Skuteczność sterylizacji jest weryfikowana przez użytkowników w ramach kontroli 
wewnętrznych, poprzez rejestr automatyczny parametrów fizycznych z wydrukiem, 
stosowanie testów chemicznych (w każdym cyklu), testów biologicznych oraz testów Bowie-
 Dicka. Prowadzona jest  systematyczna archiwizacja wyników.  
W roku 2020 pomimo trwającego stan epidemii kontynuowano proces dostosowywania 
warunków technicznych i funkcjonalnych pomieszczeń  do obowiązujących wymogów.          
W ramach tych działań wykonano m.in. : 
 
2.1 . Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu: 
  
 Zakończono remont wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład O/ Patologii 
Ciąży oraz Traktu Porodowego. 
 
 Ponadto   Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu 
decyzją  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  został zobligowany do wydzielenia łóżek 
przeznaczonych do  czasowej hospitalizacji pacjentów z COVID -19:   
W związku z tym WSzZ  wydzielił  10 łóżek  przeznaczonych dla pacjentów z  COVID-19 na  
Specjalistycznym Oddziale Ratunkowym. Pacjenci w WSzZ hospitalizowani byli do czasu 
zorganizowania transportu  do innych szpitali dedykowanych do leczenia chorych z COVID-
19, izolatorium lub izolacji domowej.  
 
2.2. Szpital DaVita   przy ul. Związku Jaszczurczego  22 w Elblągu 
  
 Zapewniono w pokojach łóżkowych nr 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1,10  dostęp do łóżek z trzech 
stron poprzez zmniejszenie liczby łóżek w pokojach łóżkowych tj.: pokój nr 10 – 3 łóżka, 
pokój nr 11 – 3 łóżka, pokój nr 8 – 2 łóżka, pokój nr 7 – 2 łóżka, pokój nr 6 – 2 łóżka, pokój nr  
5 – 1  łóżko z węzłem sanitarnym oraz prysznicem, pokój nr 4 – 3 łóżka, pokój nr 3 – 2 łóżka, 
pokój nr 2 – 3 łóżka, pokój nr 1 – 3 łóżka  oraz sala nefrologiczna 2 łóżka 
 

- w sali  nr 5   przeprowadzono remont całkowity  pomieszczenia z wymianą wykładziny 
podłogowej, wybudowaniem węzła sanitarnego oraz wydzieleniu prysznica, wymalowaniu 
ścian, drzwi, wymiana kaloryfera oraz okna. 
 

- w sali nr 10 zapewniono gładką zmywalną  powierzchnię podłóg i  ich połączenie ze ścianą  
wymalowano  ramy łóżek oraz szafki przyłóżkowe. 
 
2.3. NU-MED. GRUPA Spółka Akcyjna Centrum Radioterapii i Usprawniania Szpital NU-
Med. GRUPA S.A. Centrum Radioterapii i Usprawniania Szpital Oddział Radioterapii 
przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu  
Bez zmian 
 
2.4. Szpital Jednego Dnia  Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica Sp. z o.o. w Elblągu 
przy ul. Węgrowskiej 3  
Bez zmian 
 
2.5. Szpital  Miejski im Św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35  
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 W związku z realizacją  świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania, zwalczania           
i przeciwdziałania COVID-19 szpital wprowadził szereg modernizacji  m. in. dostosował  
oddziały szpitalne  na oddziały  covidowe,  wytyczył  nowe drogi dzielące strefę czystą od 
strefy brudnej, zainstalował  ścianki działowe  na wszystkich oddziałach. 
 Rozpoczęto budowę bloku operacyjnego  przy siedzibie przy ul. Komeńskiego 35. 
 
 Od 04.03.2020 r. decyzją wojewody  Warmińsko-Mazurskiego   Szpital Miejski  im. 
św. Jana  Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22 był postawiony w stan 
podwyższonej  gotowości, szpital w razie konieczności miał się zajmować  leczeniem 
pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2. W stan podwyższonej gotowości były postawione  
następujące oddziały: 
- oddział Chorób Zakaźnych – do 15.09.2020 r. 
- oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – do 15.09.2020 r. 
- oddział Chirurgii  Dziecięcej – do 15.09.2020 r. 
- oddział   Pediatryczny– do 15.09.2020 r. 
- oddział  Położniczo-Ginekologiczny – do 15.06.2020 r. 
- oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – do 08.06.2020 r.  
- oddział Chorób Płuc – do 26.05.2020 r. 
 

 Natomiast od 15.09.2020 r. decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  Szpital 
Miejski w Elblągu został zobligowany do realizacji świadczeń  opieki zdrowotnej, w związku               
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  na następujących 
oddziałach: 
 -  oddział Chorób Zakaźnych  od 15.09.2020 r. 
-  oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii od 01.10.2020 r. 
-  oddział Chorób Płuc od 02.10.2020 r. 
-  oddział Położniczo-Ginekologiczny od 09.10.2020 r. 
-  oddział Chorób Wewnętrznych od 07.11.2020 r. 
-  oddział Okulistyczny, oddział Otolaryngologiczny od 10.11.2020 r.  
-  oddział Chirurgii Ogólnej  od 12.11.2020 r. 
-  oddział Rehabilitacyjny, oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 
-  oddział Pediatryczny od 20.11.2020 r.  
 W szpitalu nadal hospitalizowani są pacjenci z COVID -19. 
 
 
3. Placówki otwartej służby zdrowia (przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie 
specjalistyczne, indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie itp.) 
 
 W roku 2020 skontrolowano stan sanitarny: 

- 3 podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,   
- 1 specjalistycznej praktyki lekarskiej, 
- 2 obiektów   pozostałej działalności medycznej. 
  
W 2020 r. PPIS w Elblągu wydał 1 decyzję administracyjną na podmiot leczniczy nie 

spełniający wszystkich obowiązujących wymogów zawartych w rozporządzeniu  Ministra 
Zdrowia z  26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Decyzja została 
wykonana. 

W skontrolowanych obiektach przeprowadza się właściwie, zgodnie                             
z obowiązującymi procedurami, zabiegi dezynfekcyjne (dobór środków, warunki i fachowość 
sporządzania roztworów, oznakowanie preparatów i ich użycie itp.). Praktyki zawodowe                
i podmioty lecznicze przeprowadzają wstępną dezynfekcję, mycie oraz sterylizację narzędzi 
w wydzielonym do tego celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego z zapewnieniem 
ciągu technologicznego. Sterylizacja odbywa się we własnych autoklawach, w które 
wyposażone są wszystkie gabinety stomatologiczne oraz niektóre gabinety ginekologiczne, 
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laryngologiczne. Znaczna ilość gabinetów ginekologicznych, laryngologicznych wykonuje 
zabiegi przy użyciu narzędzi jednorazowych. 

 W roku 2020 pod nadzorem PPIS w Elblągu znajdowało się  74 autoklawów.            
W skontrolowanych podmiotach skuteczność sterylizacji była systematycznie weryfikowana 
przez użytkowników w ramach kontroli wewnętrznych, poprzez stosowanie testów 
chemicznych (w każdym cyklu), testów biologicznych (co najmniej raz w miesiącu) oraz 
testów Bowie-Dicka (1x na tydzień).  
Wszystkie skontrolowane placówki miały zawarte umowy z firmami, uprawnionymi do 
odbioru i utylizacji odpadów medycznych.  
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V. OCENA ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ 
 
 
 Miasto Elbląg zaopatrywane jest w wodę przeznaczoną do spożycia z systemu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu sieciowego w Elblągu, administrowanego 
przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Rawskiej 2-4, 
Elbląg. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, tut. PPIS prowadził rutynowy nadzór nad jakością wody, 
pochodzącej z ww. wodociągu. Do badań w 2020 r. zaplanowano pobranie 74 próbek wody 
lecz w związku z pandemią COVID-19 pobrano i przekazano do analiz laboratoryjnych 
łącznie 49 próbek wody, w tym 43 w ramach tzw. monitoringu parametrów grupy A 
(obejmujących podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa zdrowotnego wody) oraz 6 prób z 
zakresu badań rozszerzonych (parametrów określonych w obowiązującym przepisie 
prawnym jako tzw. parametry grupy B), które oprócz badań jakości mikrobiologicznej wody 
zawierały m.in. takie wskaźniki jakości jak: ołów, kadm, chrom, nikiel, miedź, arsen, antymon, 
selen, sód, rtęć, a także przeprowadzono dodatkowe oznaczenia w kierunku obecności 
zanieczyszczeń chemicznych, takich jak, benzo(a)piren, benzen, substancje 
chloropochodne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy, trichloroeten i 
tetrachloroeten. 
Jakość wody w wodociągu sieciowym Elbląg, na podstawie sprawozdań z badań próbek 
wody pobieranych przez pracowników tut. PSSE, pod względem mikrobiologicznym i 
fizykochemicznym w 2020 r. podobnie jak w roku 2019 wykazywała zgodność oznaczanych 
parametrów 
z obowiązującymi w 2020 r. normatywami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 
Równolegle administrator wodociągu wykonywał w ramach wewnętrznej kontroli jakości 
wody, badania w punktach monitoringowych. Przedkładane do PSSE w Elblągu 
sprawozdania z tych analiz potwierdziły zgodność ich wartości z wymaganiami ww. przepisu.  
Ponadto w 2020 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, Elbląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadziło monitoring występowania ośliczki wodnej w 
wodociągowym systemie zaopatrzenia, wodociągu sieciowego w Elblągu. W związku z 
uruchomieniem SUW „Szopy” rozszerzono, względem roku 2019, obszar monitorowania 
tego skorupiaka o dodatkowe 
2 punkty kontrolne czyli o hydrofornię przy ul. Wiejskiej i mieszkanie prywatne przy ulicy 
Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. Obserwacje kontrolne prowadzono raz w tygodniu w 12 
punktach 2 stref zasilania w wodę tj. w 8 punktach tzw. „dolnej” strefy zaopatrzenia czyli w 
hydroforniach przy ul.: Wiejskiej, Brzeskiej, Nowowiejskiej, Teatralnej i w Gronowie Górnym, 
a także w przepompowni przy ul. Nowodworskiej i w dwóch mieszkaniach prywatnych tj. przy 
ul. Szafirowej w Gronowie Górnym oraz przy ulicy Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. W 
strefie „dolnej” wytypowano 4 punkty kontrolne do których zalicza się: hydrofornię Stok, 
punkty kontrolne przy ulicach: Żyrardowskiej i Sienkiewicza jak również wymiennikownię 
ciepła przy ul. Myliusa. 
W „dolnej” strefie zaopatrzenia, najwięcej osobników żywych (1-30), jak i martwych (1-3) 
odnotowano w punkcie kontrolnym w mieszkaniu prywatnym w Gronowie Górnym, natomiast 
w hydroforni w Gronowie Górnym i w przepompowni na ulicy Nowodworskiej nie wskazano 
obecności żadnej formy. W pozostałych punktach kontrolnych pojawiały się sporadycznie 
pojedyncze żywe osobniki (w ilości 1-8), jak i martwe (1-7). Inaczej sytuacja kształtowała się 
w „górnej” strefie zasilania, gdzie w 3 punktach obserwacyjnych tj. przy ul. Żyrardowskiej, w 
wymiennikowni ciepła przy ul. Myliusa i w hydroforni Stok nie stwierdzono żadnej formy 
ośliczki wodnej natomiast w punkcie kontrolnym przy ulicy Sienkiewicza występowała ona 
incydentalnie 
(0 - 1 osobników żywych).  Nadal trwa dezynfekcja wody w „dolnej” i „górnej” strefie sieci 
wodociągu. Procedura odkażania wody prowadzona jest technologią dezynfekcji 
dwutlenkiem chloru w 3 stacjach uzdatniania wody tj. „Malborska” i „Królewiecka”, znajdujące 
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się na terenie miasta Elbląga oraz „Szopy”, zlokalizowanej w miejscowości Karczowiska 
Górne.  
Stan sanitarno – techniczny urządzeń wodociągowych elbląskiego systemu zaopatrzenia w 
wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi, na koniec roku 2020 nie budził zastrzeżeń.  
Ponadto w 2020 r., tak jak i w latach ubiegłych pod nadzorem tut. PPIS był wodociąg 
wykorzystujący wodę do działalności na rynku spożywczym tj. Browar Grupy Żywiec S.A., 
który jest zasilany w wodę z wodociągu elbląskiego i w niewielkim stopniu z ujęcia własnego. 
Jakość wody z ww. ujęcia, oceniona na podstawie sprawowanego nadzoru przez tut. Stację 
oraz wyników badań własnych kształtuje się na znormalizowanym, zgodnym z 
obowiązującymi przepisami poziomie. 
 
Ponadto, w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
w dniu 10.04.2020 r. wystosowano do przedsiębiorstw wodociągowych/administratorów 
wodociągów informację, zgodnie z pismem GIS z dnia 13.03.2020 r. w sprawie dokumentu 
technicznego, opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia, pt. Water, sanitation, 
hygiene and waste management for COVID-19, skierowaną  do osób zajmujących się 
zawodowo wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i urządzeniami sanitarnymi, do 
służbowego wykorzystania w zakresie prowadzonego bieżącego i zapobiegawczego nadzoru 
sanitarnego, w celu zapobiegania COVID-19. 
 
W dniu 15.05.2020 r. w związku z pismem Zastępcy GIS z dnia 13.05.2020 r. przesłano do 
jednostek samorządu terytorialnego, informacje z zakresu bezpieczeństwa wody do spożycia 
przez ludzi w aspekcie powrotu dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół celem poinformowanie 
właścicieli obiektów, w których może występować pogorszenie jakości wody spowodowane 
brakiem lub znacznym ograniczeniem zużycia wody o konieczności podjęcia 
systematycznych, opisanych w piśmie działań, które pozwolą uniknąć  wtórnego 
zanieczyszczenia wody. 
 
Również w dniu 15.05.2020 r., w związku z trwającym stanem epidemii i obowiązkiem 
wyłączenia 
z użytkowania obiektów takich jak m.in. baseny, wynikającym z rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020  r. poz. 792 z późn. zm.) 
oraz mając na względzie stopniowe przywracanie ich funkcjonowania wystosowano do 
właścicieli obiektów basenowych, pismo przypominające o konieczności wykonania 
kontrolnych badań wody przed uruchomieniem obiektu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) a także przesłano, do zapoznania się i stosowania  
opracowanie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 
dotyczące korzystania z pływalni, saun i podobnych obiektów rekreacji podczas trwającej 
epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2. 
 
W roku sprawozdawczym pracownicy tut. Stacji pobrali do badania kontrolne próby wody z 
Pływalni Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka ” w Elblągu, z pływalni przy ul. Robotniczej 
prób do badań nie pobrano, ze względu na ograniczenia funkcjonowania pływalni (zarządca 
obiektu CRW „Dolinka” i przy ul. Robotniczej tj. MOSiR w Elblągu prowadził również 
wewnętrzną kontrolę jakości wody) –  jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym. 
Ponadto pracownicy tut. Stacji pobrali do badania próby wody z pływalni w Hotelu „Młyn” w 
Elblągu.  Ze względu na ponadnormatywną ilość bakterii  Pseudomonas aeruginosa oraz 
ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.  36 ±2 °C w dniu 10.08.2020 r. 
wydano  decyzję z rygorem natychmiastowego wykonania, stwierdzającą brak przydatności 
wody do kąpieli. Po podjętych przez zarządcę obiektu działaniach, jakość wody została 
doprowadzona do obowiązujących norm, decyzje uchylono. Administrator ww. obiektu 
prowadził stałą kontrolę wewnętrzną jakości wody basenowej. Prób wody, również ze 
względu na obowiązujący stan epidemii i ograniczenia prowadzenia działalności w branży 



 
 

Strona: 34 

hotelarskiej, nie pobrano z basenu w Hotelu „Elbląg”. Podobnie, jak w wymienionych powyżej 
obiektach, prowadzona była kontrola wewnętrzna jakości wody na pływalni przez 
administratora Hotelu. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 
 Badanie ciepłej wody w kierunku bakterii z rodz. Legionella sp. 
 W roku sprawozdawczym w ramach nadzoru pobrano 4 próbki ciepłej wody 
użytkowej 
z dwóch szpitali: z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Królewieckiej 146 w 
Elblągu 
(2 próbki) i ze Szpitala Miejskiego Św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 
(lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22 – 2 próbki). Wyniki badanych próbek nie zostały 
wydane, 
w związku z zawieszeniem prowadzonych badań przez WSSE w Olsztynie Laboratorium 
w Elblągu, na czas kwarantanny i izolacji pracowników. Pozostałych zaplanowanych próbek 
do badań nie pobrano ze względu na bezpieczeństwo zarówno pracowników jak 
i pacjentów/pensjonariuszy podmiotów leczniczych i opiekuńczych, w związku z 
wprowadzeniem  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a także przesunięciem 
w związku z tą sytuacją pracowników Sekcji Higieny Komunalnej do działań 
przeciwepidemicznych podejmowanych przez PSSE w Elblągu w związku z COVID-19. 
 Ponadto, na początku 2021 rok skierowano pisma do podmiotów leczniczych 
i opiekuńczych z wnioskiem o podjęcie badań w kierunku Legionella sp. w ramach 
wewnętrznej kontroli ciepłej wody użytkowej, zgodnie § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2294). 
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VI. OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
W roku 2020 pod nadzorem PSSE w Elblągu były 604 obiekty użyteczności publicznej. 
W stosunku do roku ubiegłego ilość obiektów zwiększyła się o 3. Podmioty działające w tych 
obiektach świadczyły zróżnicowane usługi dla ludności, które wiązały się z różnorodnymi 
zagadnieniami sanitarno-higienicznymi oraz potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.  

Największą grupę wśród tych obiektów podobnie jak w latach ubiegłych stanowiły 
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej itp., a także obiekty hotelarskie, 
szalety publiczne, domy pomocy społecznej, dworce, tereny rekreacyjne (parki, zieleńce, 
place zabaw), cmentarze, zakłady pogrzebowe oraz obiekty zaliczane do grupy „inne” 
(sportowe, kulturalno-widowiskowe, parkingi itp.).  

Nie wszystkie z nich były zaplanowane do kontroli w roku sprawozdawczym (dotyczy 
to m. in. parkingów, przystanków, terenów rekreacyjnych). Z zaplanowanych na 2020 rok 
326 obiektów, w 269 (tj. 82,5% obiektów) nie przeprowadzono kontroli sanitarnych ze 
względu na ich likwidację/zawieszenie działalności, ale przede wszystkim powodem 
odstąpienia od zaplanowanych kontroli było wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, 
z którego wynikało czasowe ograniczenia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, a 
także ze względu na bezpieczeństwo zarówno pracowników tut. PSSE jak i osób 
uczestniczących 
w kontroli jako strona (zawieszenie planowych działań – zgodnie z pismem GIS z dnia 
10.10.2020 r.) a także z powodu przesunięcia pracowników Sekcji Higieny Komunalnej do 
zadań przeciwepidemicznych (obsługa sekretariatu, zadania z zakresu epidemiologii tj. 
przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych i prowadzenie postępowania w związku z 
nałożeniem kwarantanny, telefoniczne i pisemne udzielanie odpowiedzi petentom, obsługa 
systemów: EWP i SEPIS, telefoniczne dyżury nocne, w weekend i w dni świąteczne w trybie 
alarmowym, weryfikowanie nałożonych kwarantann dla pracodawców i organów określonych 
wprost w przepisie prawa, prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z 
naruszeniem nakazów, zakazów 
i obostrzeń a także z powodu absencji pracowników, jako opiekunów osób małoletnich 
(zamknięte żłobki i przedszkola, szkoły)). Natomiast właśnie w związku w wprowadzeniem 
stanu epidemii przeprowadzono pozaplanowo wspólne kontrole z Policją w zakresie 
przestrzegania obostrzeń przeciwepidemicznych w obiektach użyteczności publicznej m.in. 
w galeriach handlowych, obiektach hotelarskich, obiektach świadczących usługi w zakresie 
organizacji przyjęć weselnych.  

 
W roku 2020 w związku z COVID – 19 środki transportu nie były skontrolowane.  
Podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych w roku 2020 nie stwierdzano 
nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej. 
  
 
 
PPIS w Elblągu w 2020 r., ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonego w 
Polsce stanu epidemii, wydał tylko 3 opinie sanitarne dotyczące imprez masowych (o 13 
mniej niż w 2019 r.). Dwie dotyczyły cyklicznie organizowanych imprez sportowych, jedna o 
charakterze kulturalno 
-rozrywkowym. Wszystkie zaopiniowano pozytywnie. W roku sprawozdawczym kontroli 
imprez masowych  nie przeprowadzano.  
 
 W sezonie letnim 2020 r. przeprowadzono ogółem 5 kontroli obiektów małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanych na terenie 1 skweru i 4 parków 
miejskich w Elblągu (4 planowe kontrole oraz 1 dodatkowa), prób piasku z piaskownic do 
badań nie pobierano. 
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w dniu 
18.06.2020 r. przesłano do zarządzających placami zabaw „Wytyczne przeciwepidemiczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące funkcjonowania placów zabaw 
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(zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2” a w dniu 
28.07.2020 r. pismo przypominające o stosowaniu ww. wytycznych celem wzmożenia 
nadzoru nad placami zabaw 
i terenami rekreacyjnymi. Ponadto, po zapoznaniu się z wynikami kontroli NIK Nadzór nad 
bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (P/19/101), 
wystąpiono pisemnie w dniu 22.07.2020 r. do jednostek samorządu terytorialnego z 
wnioskiem o podanie informacji o liczbie, rodzaju (place zabaw, piaskownice, siłownie 
plenerowe, skateparki, parkour parki, parki linowe, street workout parki i inne o zbliżonym 
charakterze) i lokalizacji tego typu obiektów, znajdujących się w obszarze działania ww. 
jednostek.      
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli zwracano uwagę na zabezpieczenie piaskownic przed 
dostępem zwierząt domowych (psy, koty) a szczególnie na stan higieniczny sprzętu do 
zabaw oraz częstotliwość wymiany piasku w piaskownicach.  Stan wizytowanych obiektów 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nie budził zastrzeżeń w zakresie utrzymania 
bieżącego porządku. Tereny posiadały tablice informacyjne o zakazie wprowadzania 
zwierząt domowych na place zabaw oraz regulaminy korzystania z w/w obiektów. 
 
W 2020 roku PPIS nie wystawił żadnej decyzji administracyjnej, dot. złego stanu sanitarno 
-technicznego obiektu użyteczności publicznej. Żaden z obiektów nie budził zastrzeżeń 
również 
w zakresie sanitarno-porządkowym. Nie nałożono też mandatów karnych. 
Na dzień 31.12.2020 r. zakończono 2 postępowania administracyjne prowadzone ze 
względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny nw. obiektów (przekazanych z WSSE w 
Olsztynie w związku ze zmiana ustawy o PIS): 
1. w Szpitalu Miejskim Św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 –  decyzja z 
2019 r. PWIS w Olsztynie dot. stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniu 
do przechowywania wózków wewnątrzzakładowych  - zarządzenia decyzji wykonano.  
2. w Szpitalu Miejskim Św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 –  decyzja z 
2019 r. PWIS w Olsztynie dot. stanu sanitarno-technicznego brodzików prysznicowych na 
oddziale wewnętrznym w łazience damskiej i męskiej  - zarządzenia decyzji wykonano. 
 
W roku 2020, poza kontrolami planowymi, ze względu na zagrożenia epidemiologiczne w 
związku  z epidemią COVID-19, podejmowano kontrole jedynie interwencyjnie np. w związku 
ze zgłaszanymi przez mieszkańców miasta uciążliwościami.  
Zdecydowana ilość zgłoszeń (18) dotyczyła naruszeń obostrzeń, zakazów i nakazów, w 
związku 
z ogłoszeniem stanu epidemii tj. naruszenie zakazu zgromadzeń oraz zakazu 
przemieszczania się małoletnich w godzinach 8.00-16.00, naruszenie nakazu zakrywania ust 
i nosa, braku przestrzegania obostrzeń, ogłoszonych w związku ze stanem epidemii, w 
obiektach użyteczności publicznej. Ponadto interwencje dotyczyły też braku bieżącej 
czystości w obiektach usługowych 
i środkach transportu miejskiego tj. autobusach, warunków mieszkaniowych (zagrzybienia, 
zbieractwa, odorów) i uciążliwości związanych z zalewaniem piwnic ściekami w budynkach 
wielorodzinnych oraz hałasu w lokalu mieszkalnym (od węzła cieplnego). Interwencje 
rozpatrzono (35) lub  przekazano właściwym organom (12).     

 
Ponadto, w 2020 r. udzielono pisemnych informacji na 8 zgłoszonych zapytań i wątpliwości 
dot.: 
 - wymogów dotyczących sterylizacji narzędzi w gabinecie kosmetycznym, 

- zaleceń dla zarządzających budynkami mieszkalnymi odnośnie działań mających na 
celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19, 
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- wymogów dotyczących badań lekarskich dla osób wykonujących usługi 
kosmetyczne, 
-   zapytanie z Komendy Miejskiej Policji odnośnie kontroli dot. gromadzenia odpadów 
na działce w miejscowości Różany gm. Gronowo Elbląskie, 
- wymogów dotyczących nowo otwieranego zakładu kosmetycznego, 

 - zapytanie dot. hodowli królików w mieście, 
- wymogów dotyczących nowo otwieranego zakładu kosmetycznego i zakładu 
fryzjerskiego, 
- zapytanie odnośnie wymagań prawnych dot. nakazu zakrywania nosa i ust. 

 

 

Na wyróżnienie, z uwagi na stan sanitarno-techniczny oraz zachowanie bieżącej czystości 
w obiekcie, zasługują: Pływalnia w Hotel „Młyn” przy ul. Kościuszki, Pływalnia w Hotelu 
”Elbląg” przy ul. Stary Rynek 54-59, Kryta pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68, Centrum 
Rekreacji Wodnych „Dolinka” przy ul. Moniuszki 25; hotele: Hotel „Młyn” przy ul. Kościuszki, 
Hotel ”Elbląg” przy ul. Stary Rynek 54-59, Hotel „Pod Lwem” przy ul. Kowalskiej 10, Hotel 
„Europa” przy  
ul. Królewieckiej 219 oraz inne zakłady, w których świadczone są usługi hotelarskie tj. Willa 
„Piękny Widok” przy ul. Bema 53 w Elblągu; zakłady fryzjerskie: „Inspiracja”, ul. Żeromskiego 
3A, Centrum Sztuki Fryzjerskiej „Angel”przy ul. Rzeźnickiej 4-6/A, Salon Fryzur „Stylista” 
przy  
ul. 3 Maja 12/12; zakłady kosmetyczne: Studio Kosmetyczne przy ul. Malborskiej 25/1U, 
Gabinet Kosmetyczny przy ul. Oboźnej 15, Gabinet Kosmetyczny przy ul. Szarych Szeregów 
2c, Salon Urody Karo-line, ul. Ogólna 1C/A, Usługi Kosmetyczne, Solarium Wy-SPA przy ul. 
Gdyńskiej 28, „ARTCENTER” przy ul. Jana Pawła II 3C, Gabinet Podologiczny „MONA” przy 
ul. Studziennej 26A, Salon Urody Marzeny Gross przy ul. Nitschmanna 20-22G, „Neo Lady” 
przy ul. Zacisze 4a, Salon „Skin Care Center” przy ul. 3 Maja 12/7; studio tatuażu: Studio i 
salon tatuażu „SKY TATTOO” przy ul. św Ducha 18, „Studio 12” przy ul. Podgórnej 12; 
odnowa biologiczna: Fitness Club „Generacja” przy ul. 12-go Lutego 19, Solarium „Riwiera” 
przy Pl. Dworcowym 3a, Solarium przy ul. Płk. Dąbka 140/6, „Endorfina” przy ul. 
Żeromskiego 2D, Gabinety Kosmetyczne, odnowa biologiczna – Hotel „Elbląg” przy ul. Stary 
Rynek 54-59; inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług: Salon 
Kosmetyczno-Fryzjerski „Madam Beauty” przy ul. Stary Rynek 66,67-68; dworce kolejowe: 
Dworzec PKP przy Placu Dworcowym; tereny rekreacyjne: Park Miejski „Kajki”, Park Miejski 
„Modrzewie”, Park Miejski przy ul. Traugutta; inne obiekty użyteczności publicznej: Centrum 
Sportowo-Biznesowe  ul. Grunwaldzka, Kryte lodowisko ul. Karowa 1, Multikino ul. Płk. 
Dąbka 152, Biblioteka Elbląska ul. Św. Ducha 3-7, Biblioteka ul. Hetmańska, Tor Łyżwiarsko-
Wrotkarski przy ul. Agrykola, Muzeum Archeologiczno-Historyczne ul. Bulwar Zygmunta 
Augusta, Park Piekarczyka „Zabawa i Ruch” ul. Kowalska 19/3; obiekty sportowe: Stadion 
Sportowy „Olimpia” przy ul. Agrykola. 
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VII. Raport Sekcji Higieny Pracy 
 

 
Głównym kierunkiem podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Elblągu w roku 2020 działań była realizacja zadań zmierzających do 
ograniczenia narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy, a tym samym zapobieganie występowaniu chorób zawodowych i innych 
schorzeń związanych z warunkami pracy. W roku 2020 na terenie Miasta Elbląga  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawował nadzór bieżący w zakresie 
higieny pracy nad 774 obiektami (ok. 20,5 tys. pracowników). W zakładach pracy 
przeprowadzono 24 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów higieniczno – sanitarnych 
w środowisku pracy. Wzmożony nadzór sprawowano nad zakładami pracy, w których 
stwierdzono przekroczenia norm higienicznych stężeń bądź natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz, w których występuje narażenie na czynniki 
rakotwórcze, czynniki chemiczne oraz biologiczne. W związku z wystąpieniem epidemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 ograniczono liczbę czynności kontrolnych w powyższym zakresie 
na rzecz realizacji pilnych zadań państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie działań 
przeciwepidmicznych. 
       Zgodnie z podziałem kompetencji nad częścią zakładów pracy zlokalizowanych na 
terenie „portu morskiego Elbląg” nadzór sprawował Państwowy Graniczny Inspektor 
Sanitarny z/s w Elblągu oraz nad obiektami, dla których organem założycielskim jest 
Prezydent Miasta Elbląga  nadzór sprawował Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
   W wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów higieniczno–sanitarnych Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu w roku 2020 wydał 5 decyzji administracyjnych 
(zawierających 10 nakazów dotyczących: braku badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy, nie przestrzegania częstotliwości wykonywania tych badań, 
braku rejestru czynników szkodliwych, braku właściwej oceny ryzyka zawodowego). 
     Do zakładów pracy na terenie Miasta Elbląga, w których występowały szczególne 
zagrożenia zdrowotne dla pracowników, należały: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodno-
Kanalizacyjne, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich, Wojewódzki Szpital Zespolony, 
Szpital Miejski św. J.P. II., Szpital El-VITA, Odlewnia “ORWO” oraz laboratorium Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (ze względu na występowanie czynników 
rakotwórczych w środowisku pracy) oraz firmy zajmujące się usuwaniem lub 
unieszkodliwianiem odpadów azbestu. 
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg sprawował także 
nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustaw: o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach, o zapobieganiu narkomanii oraz o produktach biobójczych, poprzez kontrole 
podmiotów wprowadzających do obrotu produkty chemiczne, prekursory narkotykowe grupy 
2 i 3 oraz produkty biobójcze, a także kontrolując podmioty gospodarcze wykorzystujące w/w 
produkty w swojej działalności zawodowej.  

W roku 2020 PPIS w Elblągu prowadził 15 postępowań w związku ze zgłoszeniem 
podejrzenia chorób zawodowych u osób zatrudnionych w zakładach pracy na terenie miasta 
Elbląga, wydano 8 decyzji dot. chorob zawodowych, w tym 3 decyzje stwierdzające choroby 
zawodowe (2 przypadki przewlekłej zawodowej choroby zakaźnej – boreliozy, 1 choroba 
zawodowa narządu głosu ) 



 
 

Strona: 39 

VIII. OCENA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH 
 
W roku 2020 na terenie Miasta - Elbląg, PPIS w Elblągu sprawował nadzór sanitarny nad 
965 obiektami, w tym: 
 
-   32 obiektami produkcji żywności; 
- 571 obiektami obrotu żywnością; w tym 17 środków transportu do przewozu żywności; 
- 198 obiektami żywienia zbiorowego otwartego, w tym: 88 zakładów małej gastronomii; 
- 128 zakładami żywienia zbiorowego zamkniętego; 
-    3 wytwórniami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 
-  25 miejscami obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością; 
-   8 obiektami obrotu kosmetykami. 
 
W nadzorowanych obiektach przeprowadzono 393 kontroli. 
Ocenę stanu sanitarnego zakładu przeprowadzono w 96 obiektach.  
 
Mandaty karne 
W wyniku przeprowadzonych kontroli nałożono 11 mandatów karnych na sumę 1400 zł, w 
tym: 
- piekarnie       1 na sumę 100 zł 
- sklepy spożywcze      3 na sumę 400 zł 
  w tym super, hipermarkety    2 na sumę  200 zł 
- zakłady żywienia zbiorowego otwarte   7 na sumę  900 zł 
  w tym zakłady małej gastronomii   4 na sumę  600 zł 
 
Wydano: 
-    9  decyzji administracyjnych; 
- 10  decyzji zmieniających termin wykonania zaleceń; 
- 29  decyzje zezwalających na prowadzenie działalności; 
- 58    decyzji o nałożeniu opłat za czynności kontrolne; 
- 18   decyzji o wykreśleniu z rejestru; 
- 25  zaświadczeń o spełnieniu wymogów sanitarnych (koncesja na alkohol); 
- 53  zaświadczeń o wpisie do rejestru; 
- 17  zaświadczeń na przewóz środków spożywczych; 
-   5     zaświadczeń i opinii (obiekty znajduje się pod stałym nadzorem); 
- 25  innych decyzji (zmiana właściciela, rozszerzenie działalności); 
 
Powody nakładania mandatów: 
- brak aktualnych orzeczeń lekarskich, 
- przechowywanie środków spożywczych w warunkach niezgodnych z deklaracją 
producenta, 
- brak bieżącej czystości w  miejscach produkcji i obrotu żywnością, 
- środki spożywcze po terminie przydatności do spożycia, 
- brak dokumentacji HACCP – zapisów, wdrażania, 
 
       Kwestionowano i wycofywano z obrotu produkty żywnościowe z powodu ich 
niewłaściwej jakości zdrowotnej (w roku 2019 wycofano żywność o wartości 1611,28 zł , a w 
roku 2020 o wartości 61,89 zł.) Nadal najczęściej spotykanymi wykroczeniami są 
przeterminowane artykuły spożywcze ( ziarno zbóż       i przetwory zbożowo-mączne, mleko i 
przetwory mleczne, mięso, podroby i produkty drobiarskie). 
 
Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną: 
- liczba zakładów nadzorowanych wspólnie z IW oraz rodzaj- 8: obiekty obrotu 
żywnością- 4,  
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     obiekty produkcji żywności - 4  

- liczba wspólnych działań nie zakończonych sporządzeniem protokołu z kontroli– 0 

- liczba przeprowadzonych wspólnych kontroli– 0 

- liczba zakładów, w których przeprowadzono wspólne kontrole ogółem – 0 

Realizacja porozumienia ramowego: 

- spotkania – 0 

- szkolenia – 0 

- inne- pracownicy Sekcji HŻŻiPU kontaktowali się telefonicznie oraz mailowo z 
pracownikami PIW     

  w Elblągu. W ramach Porozumienia Ramowego nie przekazano nadzoru nad zakładami 
pomiędzy     

  Inspekcjami. Wspólnie z IW nadzorowanych jest 8 zakładów. 

 
Współpraca z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną: 
nie przeprowadzono wspólnych kontroli w 2020 r. 

Przeprowadzono 13 kontroli w związku interwencją konsumentów na niewłaściwą jakość 

środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  

Zgłoszone nieprawidłowości:  

- niewłaściwa jakość surowego mięsa wieprzowego, 
- niewłaściwa jakość gotowych potraw oferowanych do sprzedaży (kebab, perliczka), 
- niewłaściwa jakość gotowych wyrobów (kabanosy, pasztety), 
- niewłaściwe warunki przechowywania środków spożywczych, 
- środki spożywcze po terminie przydatności do spożycia, 
Wystawiono 1 mandat karny na kwotę 100 zł. 
 

Przeprowadzono 8 kontroli w związku z interwencją konsumentów dot. nieprawidłowego 
stanu higieniczno-sanitarnego w obiektach obrotu żywnością, zakładach żywienia 
zbiorowego otwartego                     i zamkniętego. 
Przyczyny nakładania mandatów: 
      - nieskuteczna wentylacja, 

      - nieodpowiedni stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, 

       - brudne kosze dla kupujących, 

  Wystawiono 1 mandat karny na kwotę 100 zł. 

        W zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego tj. w stołówkach szkolnych, szpitalach, 
domach opieki społecznej, półkoloniach i półzimowiskach dokonano 21 ocen wyżywienia pod 
względem jakościowym oraz 3 oceny ilościowo - jakościowe na podstawie raportów 
magazynowych zawierających wykazy surowców, środków spożywczych i ich gramatury 
oraz „Norm żywienia dla populacji Polski”                            red. naukowa M. Jarosz IŻŻ 
Warszawa. Analizowane jadłospisy uwzględniają sezonowość występowania produktów, 
urozmaicenie potraw z wykorzystaniem naturalnych składników bez użycia koncentratów 
spożywczych, stosowane są przyprawy z naturalnych mieszanek ziołowych bez 
wzmacniaczy smaków  i soli. Najczęściej stwierdzonymi nieprawidłowościami w zamkniętych 
zakładach żywienia zbiorowego w zakresie jakości żywienia są:  
- niedostateczna częstotliwość podawania porcji rybnej; 
- niedostateczna częstotliwość występowania potraw z dodatkiem nasion roślin 
strączkowych, nasiona 
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  roślin strączkowych mogą być zamiennikami produktów mięsnych; 
- drugie dania najczęściej poddawane są procesowi smażenia, przez  co potrawy są 
ciężkostrawne, 
  wskazane jest przygotowywanie potraw na parze, gotowanie w wodzie, duszenie bez 
obsmażania,  
  pieczenie w folii i naczyniu żaroodpornym. 
   Dyrektorom placówek oświatowych i osobom odpowiedzialnym za planowanie jadłospisów 
dekadowych przekazywana jest opinia na temat jakości żywienia dzieci, z zaleceniem, 
wprowadzenia poprawek  w planowanych jadłospisach, uwzględniając zapotrzebowanie 
dzieci na energię i białka zgodnie  z zasadami racjonalnego żywienia. 
 
Pobrano do badań laboratoryjnych 129 próbek (w tym:127 próbek żywnościowych; 2 próbki 
materiałów               i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością). 
Zakwestionowano 3 próbki suplementów diety: 
    1. „Witaminy i minerały prenatalne dla kobiet w ciąży i matek karmiących” wyprodukowane 
przez SOLGAR Inc., Leonia, N.J., dystrybutor: SOLGAR Polska Sp. z o.o. 02-495 
Warszawa,                                    ul. Skoroszewska 12. Na etykiecie produktu nie podano 
informacji o ilości netto produktu; połączono wykaz składników razem z informacją o 
zawartości substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny; nie zachowano 
właściwej kolejności. Całość sprawy przekazano zgodnie z kompetencjami za 
pośrednictwem WSSE w Olsztynie do WSSE w Warszawie właściwego dla producenta. 
    2. „Centrum Junior” wyprodukowany przez Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. 
Consumer Healthcare Floridsdorf Hauptstrasse 1, 1210 Wiedeń. Próbka zdyskwalifikowana 
gdyż wątpliwość budzi zastosowanie na etykiecie wizerunku owoców- cytryny i maliny. 
Całość sprawy przekazano                                   z kompetencjami za pośrednictwem WSSE 
w Olsztynie do WSSE w Warszawie właściwego dla producenta. 
    3. „Oriovit D 4000 j.m.” dystrybutor w Polsce: Orion Pharma Poland Sp. z o.o. ul. 
Grochowska 278/31, 03-841 Warszawa, zdyskwalifikowano gdyż wątpliwość budzi 
zastosowanie wizerunku owoców cytrusowych na etykiecie produktu. Całość sprawy 
przekazano zgodnie z kompetencjami                                   za pośrednictwem WSSE w 
Olsztynie do WSSE w Warszawie właściwego dla producenta. 
       Poprawność znakowania środków spożywczych w 2020 r. (kwestionowano 3 próbki) w 
stosunku                     do roku 2019 uległa pogorszeniu (w 2019 r. kwestionowano 1 próbkę), 
w stosunku do 2018 r. uległa poprawie (w 2018 r. zakwestionowano 6 próbek). Na 
przestrzeni ostatnich trzech lat poprawność znakowania materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością wytwarzanych                                 i 
wprowadzanych do obrotu na terenie tut. PSSE nie zmieniła się (nie dyskwalifikowano 
próbek). 
 
          W  związku z przestrzeganiem przepisów przeciwepidemicznych związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przeprowadzono  88 kontroli 
sanitarnych, w tym 2 dotyczyły wyłącznie przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, 
pozostałe kontrole przeprowadzano  przy okazji innych kontroli np. kompleksowych czy 
sprawdzających. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
         Przeprowadzono również wspólnie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w 
Elblągu               i żołnierzem szeregowym Wojska Polskiego 97 wizytacji (notatki służbowe)i 
w Galerii Handlowej         „CH Ogrody” przy  ul. Płk..Dąbka 152 w Elblągu.   
          W związku z interwencjami od klientów dot. nieprzestrzegania przepisów 
przeciwepidemicznych  przeprowadzano postępowanie wyjaśniające  (rozmowy telefoniczne, 
pisma do strony) ,  w  6 przypadkach  przekazano sprawy również do rozpatrzenia przez 
Policję. 
 

Ogólną ocenę zakładów żywieniowo - żywnościowych w poszczególnych grupach 
przedstawiono w tabeli nr 1. 
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Tabela nr 1  
Zestawienie zbiorcze klasyfikacji obiektów żywnościowo-żywieniowych na terenie Miasta – 

Elbląg za rok 2020 
 
 
 
 

nr 
GUS  

 
 
 
 

rodzaj obiektów 
 
 
 
 
 

liczba obiektów 

liczba obiektów o 
złym stanie 
sanitarnym 

w
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ew
id

en
cj

i w
 

ci
ąg

u 
   

ro
ku

 

w tym 

   
   

   
  

sk
on

tro
lo

w
an

yc
h 

sk
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sy
fik

ow
an

yc
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 Obiekty produkcji żywności 32 28 8 - 
01 Wytwórnie lodów 4 4 1 - 

    02 Automaty do lodów 5 5 3 - 
    04 Piekarnie 6 4 2 - 
    05 Ciastkarnie 9 8 1 - 

07 Browary i słodownie 1 1 - - 
10 Zakłady garmażeryjne 4 4 - - 

   13 Wytwórnie wyrobów cukierniczych 1 1 1 - 
17 Wytwórnie suplementów diety 1 - - - 
21 Inne wytwórnie żywności 1 1 - - 

 Obiekty obrotu żywnością 571 158 50 - 
       22 Sklepy spożywcze 402 112 41 - 
    22a w tym super, hipermarkety 27 16 3 - 
       23 Kioski spożywcze 20 3 1 - 
    23a w tym kioski na targowiskach sprzedające 

mięso 
4 - - - 

    23b w tym kioski na targowiskach sprzedające 
inne środki spożywcze 

1 - - - 

       24 Magazyny hurtowe 32 11 4 - 
     25 Obiekty ruchome i tymczasowe 27 4 - - 

       26 Środki transportu 17 17 - - 
       27 Inne obiekty obrotu żywnością 73 11 4 - 

 Obiekty żywienia zbiorowego 198 56 32 - 
     28 Zakłady żywienia zbiorowego otwarte 198 56 32 - 

     28a w tym zakłady małej gastronomii 88 22 10 - 
     29 Zakłady żywienia zbiorowego 

zamknięte 
128 33 6 - 

     29a stołówki pracownicze 2 - - - 
    29b bufety przy zakładach pracy 3 - - - 
   29d bloki żywienia w szpitalach 5 1 1 - 

   29d1 w tym żywienie w systemie cateringowym 4 - - - 
    29e kuchenki niemowlęce 1 - - - 
    29g bloki żywienia w domach opieki 

społecznej 
9 - - - 

29g1 w tym żywienie w systemie cateringowym 3 - - - 
29h Stołówki w żłobkach i domach małego 

dziecka 
9 - - - 

29i stołówki szkolne 20 4 4 - 
29i1 w tym żywienie w systemie cateringowym 3 1 1 - 
29j Stołówki w bursach i internatach 5 - -  
29k stołówki na koloniach, półkoloniach i 

obozach 
22 22 - - 

29l  stołówki w przedszkolach 39 3 - - 
    29l1 w tym żywienie w systemie cateringowym 7 1 - - 

29ł stołówki w domach dziecka i młodzieży 2 - - - 
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 29m Stołówki studenckie 1 - - - 
29n Stołówki w zakładach specjalnych 2 - - - 
29o zakład usług cateringowych 3 3 1 - 

    29p inne zakłady żywienia                                          5 - - - 
31 Wytwórnie materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
3 1 - - 

32 Miejsca obrotu materiałami i wyrobami 
przeznaczonymi do kontaktu z żywnością    

25 5 - - 

32a w tym: a) hurtownie 
               b) sklepy 

3 
22 

1 
4 

- 
- 

- 

    OGÓŁEM 957 281 96 - 

 Nadzór nad obiektami produkcji, 
konfekcjonowania i obrotu 
kosmetyków 

   - 

01 Zakłady produkujące i konfekcjonujące 
kosmetyki 

1 1 -  

02 Zakłady produkcji kosmetyków bez 
konfekcjonowania 

1 - -  

03 Zakłady konfekcjonujące kosmetyki bez 
produkcji 

2 - -  

04 Obiekty obrotu kosmetyków 4 4   
04a w tym: hurtownie - - - - 
04b             sklepy 4 4  - 

 OGÓŁEM 965 286 96 - 
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IX. OCENA STANU SANITARNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZYCH   

 
 

W roku 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawował 
nadzór nad 114 stałymi placówkami  oświatowo-wychowawczymi oraz 28 placówkami 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży (14 placówek wypoczynku zimowego i 14 placówek 
wypoczynku letniego). 
Przeprowadzono łącznie 75 kontroli sanitarnych. 

 
Pozytywną opinię PPIS uzyskały  nowopowstałe placówki:  
- Niepubliczny Żłobek Artystyczno-Językowy „Mały Europejczyk” w Elblągu, przy ul. 
Dąbrowskiego 33 
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Mały Europejczyk” w Elblągu, przy ul. 
Dąbrowskiego 33 (przedszkole przeniesione z ul. Wyżynnej)  
- Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Mieszko I” w Elblągu, przy ul. Wyżynnej 9 
- Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych Przyjazny Krąg w 
Elblągu, przy ul. Obrońców Pokoju 9 (placówka przeniesiona z ul. Płk. Dąbka 79) 
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Elblągu, przy ul. Mazurskiej 6/9. 
 
W roku sprawozdawczym zlikwidowane zostały: 
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Mały Europejczyk” w Elblągu, przy ul. 
Wyżynnej 9 (przeniesione do nowo wybudowanego budynku przy ul. Dąbrowskiego 33). 
 

W roku 2020 stwierdzono stopniową poprawę warunków higienicznych w 
placówkach oświatowo-wychowawczych - wykonano remonty kapitalne i bieżące : w Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Elblągu, przy ul. Mickiewicza 41 (remont bieżący części pomieszczeń 
dydaktycznych), w Szkole Podstawowej Nr 6  w Elblągu, przy ul. Piłsudskiego 4 (remont 2 
pomieszczeń dydaktycznych), w Szkole podstawowej Nr 11 w Elblągu, przy ul. Korczaka 34 
(remont bieżący 3 pomieszczeń dydaktycznych), w Szkole Podstawowej Nr 19 w Elblągu, 
przy ul. Uroczej 4 (remont 4 pomieszczeń dydaktycznych, wymiana podłogi w świetlicy, 
remont bieżący 1 zespołu sanitarnego), w Szkole Podstawowej Nr 21 w Elblągu, przy ul. Z. 
Godlewskiego 1 (remont boiska szkolnego – położono sztuczną nawierzchnię, remont 
bieżący salki korekcyjnej), w Szkole Podstawowej Nr 23 w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14 
(remont pomieszczeń po poradni pedagogiczno-psychologicznej, wymiana zaworów 
grzejnikowych w całym budynku szkoły), w Szkole Podstawowej Nr 25 w Elblągu, przy ul. 
Wyżynnej 3 (remont bieżący 2 pomieszczeń dydaktycznych), w Przedszkolu Nr 4 w Elblągu, 
przy ul. Szczecińskiej 30 (remont podłóg w salach zajęć),  w Przedszkolu Nr 11 w Elblągu, 
przy ul. Kopernika 2 (remont kapitalny części sal zajęć i zespołów sanitarnych w budynku filii 
przy ul. Bażyńskiego 6), w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, przy ul. 
Traugutta 91 (remont kapitalny pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej, remont 
bieżący rozbieralni), w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, przy ul. Królewieckiej 128 
(remont części pomieszczeń dydaktycznych), w Szkole Policealnej im. Jadwigi 
Romanowskiej w Elblągu, przy ul. Saperów 14 (remont bieżący 2 pomieszczeń 
dydaktycznych).  

 
Nadal jednak istnieją placówki, w których należałoby poprawić warunki 

higieniczne tak, aby odpowiadały obowiązującym wymogom. Potrzeby w tym zakresie znane 
są dyrektorom tych placówek, jednakże ich zaspokajanie jest znacznie ograniczone 
względami ekonomicznymi.  
Do placówek, w których nadal istniejący stan wymaga przeprowadzenia stosownych prac i w 
których prowadzone jest postępowanie administracyjne należą: Szkoła Podstawowa Nr 8 w 
Elblągu, przy ul. Szańcowej 2 (decyzja PPIS w Elblągu z 10.11.2017r. z trzykrotnie 
prolongowanym terminem wykonania do 31.08.2021r. dot. doprowadzenia do właściwego 
stanu ścian i sufitów w pomieszczeniach na II piętrze budynku szkoły), Szkoła Podstawowa 
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Nr 21 w Elblągu, przy ul. Z. Godlewskiego 1 (decyzja PPIS w Elblągu z 29.03.2017r. z 
dwukrotnie prolongowanym terminem wykonania do 31.08.2022r. dot. doprowadzenia do 
właściwego stanu ścian i podłóg w korytarzach na II i III piętrze), Szkoła Podstawowa Nr 23 
w Elblągu, przy ul. Słonecznej 14 (decyzja PPIS w Elblągu z 20.06.2018r.z terminem 
wykonania do 01.09.2021r. dot. doprowadzenia do właściwego stanu utwardzonego boiska 
do piłki nożnej i koszykówki oraz drogi komunikacyjnej przy w/w boisku), IV Liceum 
Ogólnokształcące w Elblągu, przy ul. Sienkiewicza 4 (decyzja W-MPWIS w Olsztynie z 
15.05.2019r. z prolongowanym terminem wykonania do 31.08.2021r. dot. doprowadzenia do 
właściwego stanu ścian i sufitów na klatce schodowej, w korytarzu prowadzącym do części 
bufetowej oraz ścian w sali gimnastycznej), Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu, przy ul. 
Komeńskiego 39 (decyzja W-MPWIS w Olsztynie z 14.11.2018r. z dwukrotnie 
prolongowanym terminem wykonania pkt. 2,3,6,7,11 do 01.09.2021r., pkt. 4,12 do 
31.12.2021r., pkt. 9 do 30.06.2022r., pkt. 8, 10 do 01.09.2022r., pkt. 13 do 31.12.2023r. dot. 
doprowadzenia do właściwego stanu ścian, sufitów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej w 
budynku szkoły, miejsca składowania odpadów stałych, piłkochwytów na boisku 
wewnętrznym). Ponadto wskazane byłyby: modernizacja zespołów sanitarnych w 
Przedszkolu Nr 6 w Elblągu, przy ul. Browarnej 13, modernizacja zespołów sanitarnych w 
Przedszkolu Nr 15, przy ul. Starowiejskiej 24, remont skrzydła (po gimnazjum) budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Elblągu, przy ul. Józefa Wybickiego 20, remont korytarzy 
(podłogi i ściany) w Szkole Podstawowej Nr 14 w Elblągu, przy ul. Mielczarskiego 45, remont 
boiska do piłki nożnej oraz schodów przy boiskach w Szkole Podstawowej Nr 25 w Elblągu, 
przy ul. Wyżynnej 3. 
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X. PROMOCJA ZDROWIA i OŚWIATA ZDROWOTNA 
 

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w zakresie 
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej opierały się o założenia Narodowego Programu 
Zdrowia (NPZ) ustalonego na lata 2016-2020, a także o wytyczne opracowane przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie. Działalność oświatowo - 
zdrowotna miała charakter wielokierunkowy (objęte nią były różne problemy zdrowia 
publicznego). Adresowane były do całego społeczeństwa, a przeprowadzano je w 
placówkach nauczania i wychowania oraz placówkach ochrony zdrowia sprawującymi opiekę 
nad matkami, małymi dziećmi, młodzieżą szkolną oraz dorosłymi na terenie Elbląga i powiatu 
elbląskiego. Oświatę zdrowotną szerzono w różnych formach takich jak zajęcia edukacyjne, 
konkursy, wywiady medialne, artykuły do lokalnych gazet itp., skierowaną do wybranych grup 
społeczeństwa: dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice, personel szkolny.  
 
INTERWENCJE PROGRAMOWE OGÓLNOPOLSKIE 
 
PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ” 

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wpływu 
żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Program jest skierowany do uczniów V, VI, VII i 
VIII klas podstawowych. 
W roku szkolnym 2019/2020 do realizacji XIV edycji programu edukacyjnego „Trzymaj 
Formę!” przystąpiło 26 szkół - 15 z Elbląga i 11 z powiatu elbląskiego, w tym 3369 uczniów. 
Ze względu na pandemię COVID-19 Program „Trzymaj Formę!” został odwołany, w związku 
z tym nie zostały zrealizowane żadne działania promocyjno-edukacyjne. 
 
PROGRAM PROFILAKTYKI HIV I AIDS 

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat dróg szerzenia się 
zakażeń wirusem HIV, a także zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów 
seksualnych. 
Pracownicy PZIOZ przygotowali artykuły na stronę internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej na temat sytuacji epidemiologicznej dotyczącej zakażeń HIV w kraju i 
województwie Warmińsko-Mazurskim. Zamieszczono także informację o Punktach 
Konsultacyjno-Diagnostycznych w woj. Warmińsko-Mazurskim. Z okazji Światowego Dnia 
AIDS opublikowano również artykuł „Globalna solidarność, wspólna odpowiedzialność". 

Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki HIV/AIDS do 
2 szkół średnich z Elbląga i 8 NZOZ z Elbląga i powiatu elbląskiego. 

Ze względu na pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania zajęć 
edukacyjnych dot. profilaktyki AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, a także 
Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS. 
 
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”  
 Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci 
przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci dotyczących 
radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy 
dorośli palą przy nich tytoń. Program adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich 
rodziców.  
 W roku szkolnym 2019/2020 do programu zgłosiło się 12 przedszkoli: 9 z Elbląga i 3 z 
powiatu elbląskiego, natomiast program zrealizowały 4 placówki, w tym 2 z Elbląga i 2 z 
terenu powiatu elbląskiego. Programem objęto 186 przedszkolaków i 190 rodziców.  
Pracownicy PZIOZ przesłali do 12 koordynatorów przedszkolnych informację o konkursie na 
prezentację multimedialną z realizacji programu wraz z regulaminem. Nawiązano współpracę 
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Do konkursu zgłosiło się 7 przedszkoli, w tym 5 z 
Elbląga i 2 z powiatu elbląskiego. Konkurs został odwołany w związku z pandemią COVID-
19. 
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Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych programowych do przedszkolnych 
koordynatorów programu tj. broszury, plakaty – 5 placówek, w tym 3 z Elbląga i 2 z powiatu 
elbląskiego. 
W roku szkolnym 2020/2021 do programu zgłosiło się 12 przedszkoli, w tym 9 z Elbląga i 3 z 
terenu powiatu elbląskiego. 
                                                               
PROGRAM „BIEG  PO ZDROWIE”  

„Bieg po zdrowie” to  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w 
Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Program skierowany jest 
do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, grupa wiekowa 9-10 lat i ich rodziców. Główne cele 
programu to opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci, pokazanie 
atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwiększanie wiedzy i 
umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. 
Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla 
nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, zestaw 5 plakatów, ulotkę informacyjną dla rodziców 
oraz cykl filmów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli z udziałem ekspertów z dziedziny 
psychologii oraz autorów programu.  
W IV edycji programu w roku szkolnym 2019/2020 wzięło udział 8 szkół podstawowych, w 
tym 6 szkół z Elbląga i 2 z terenu powiatu elbląskiego. Programem objęto 92 uczniów klas IV 
i 76 rodziców.  

Przeprowadzono naradę dla 7 szkolnych koordynatorów programu, podczas której 
omówiono sprawy organizacyjne oraz przedstawiono prezentację dot. szkodliwości  
e-papierosów i nowelizacji ustawy antytytoniowej. Po naradzie udostępniono koordynatorom 
prezentację do własnego wykorzystania. 
Pracownicy PZIOZ dokonali dystrybucji materiałów edukacyjnych programowych do 7 
szkolnych koordynatorów programu: plakaty, zeszyty ćwiczeń, fiszki, przewodnik dla 
nauczycieli. 

Do V edycji programu w roku szkolnym 2020/2021 zgłosiło się 8 szkół 
podstawowych, w tym 6 z Elbląga i 2 z terenu powiatu elbląskiego. 
 
Akcja „Światowy Dzień Bez Tytoniu”- 31.05.2020 r. 
 Celem głównym akcji jest zwalczanie zagrożeń ze strony chorób odtytoniowych, 
ograniczenie liczby osób palących oraz zwrócenie uwagi na skutki zdrowotne palenia 
papierosów tradycyjnych i elektronicznych. 

Ze względu na pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania 
zaplanowanych działań z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu, w tym konkursu plastycznego 
na plakat z hasłem antytytoniowym, czy zajęć edukacyjnych nt. szkodliwości dymu 
tytoniowego oraz  
e-papierosów. 
 
Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”- 19.11.2020 r. 
 

Głównym celem akcji jest zwalczanie zagrożeń ze strony chorób odtytoniowych, 
ograniczenie liczby osób palących oraz zwrócenie uwagi na skutki zdrowotne palenia 
papierosów tradycyjnych i elektronicznych. 

Ze względu na pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania 
zaplanowanych działań z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia, w tym Punktu Promocji 
Zdrowia obsługiwanego przez osoby ze Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w 
Elblągu, czy zajęć edukacyjnych nt. szkodliwości palenia tytoniu i korzystania z e-
papierosów. 
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PROGRAM „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?” 
Celem programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie 

niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z 
używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w 
dorosłe życie.  

W roku szkolnym 2019/2020 do programu zgłosiło się 6 szkół średnich z Elbląga, w 
tym 924 uczniów, natomiast program został zrealizowany przez 4 szkoły średnie z Elbląga, 
obejmując działaniami 302 uczniów. 

Pracownicy PZIOZ przeprowadzili szkolenie dla 2 szkolnych koordynatorów 
programu, podczas którego omówiono założenia programu. Koordynatorzy otrzymali 
materiały edukacyjne w postaci pendrive'a z prezentacją dot. programu oraz zestaw 
materiałów edukacyjnych. 

Przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla 258 uczniów z 2 szkół średnich z 
Elbląga nt. uwarunkowań i skutków zażywania środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy 
oraz zajęcia edukacyjne dla 92 uczniów szkoły średniej z Elbląga nt. szkodliwości palenia 
tytoniu i e-papierosów oraz nowelizacji ustawy antytytoniowej. 

W ramach programu ogłoszono ogólnopolski konkurs „Szkoła Wolna od Używek” na 
film krótkometrażowy, organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Pracownicy PZIOZ 
przesłali do 15 szkół średnich zaproszenie do konkursu. Ze względu na pandemię COVID-19 
konkurs został odwołany. 

Do programu w roku szkolnym 2020/2021 zgłosiło się 10 szkół średnich, w tym 9 z 
Elbląga i 1 z terenu powiatu elbląskiego. 
 
PROGRAM „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK” 

Celem programu edukacyjnego „Wybierz życie – pierwszy krok” jest zmniejszenie 
występowania i umieralności na raka szyjki macicy, zwiększenie poziomu wiedzy na temat 
profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu oraz motywowanie kobiet do 
regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie. Program 
skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

W roku szkolnym 2019/2020 do programu zgłosiło się 7 szkół średnich z Elbląga, w 
tym 742 uczniów. 

Dla 5 szkolnych koordynatorów przeprowadzona została narada dot. realizacji 
programu, podczas której omówiono sprawy organizacyjne oraz przedstawiono prezentację 
multimedialną "Wirus brodawczaka ludzkiego HPV". Przeprowadzona została również 
dystrybucja materiałów edukacyjnych programowych do szkolnych koordynatorów 
(składanki, plakaty, zakładki). 

Program nie został zrealizowany do końca - nie otrzymano raportów ze szkół, które 
zgłosiły się do programu. 
 
PROGRAM „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE” 

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa 
ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. 
Głównym założeniem programu jest zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, 
kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w wieku 5-6 lat, 
uczęszczające do przedszkoli. 
 W roku szkolnym 2019/2020 program zrealizowały 4 przedszkola, w tym 3 z Elbląga i 1 
z terenu powiatu elbląskiego. Programem objęto 233 przedszkolaków i 212 rodziców. 
Pracownicy PZIOZ przeprowadzili szkolenie dla 5 przedszkolnych koordynatorów programu 
nt. założeń programu oraz jakości i wpływu na zdrowie żywności ekologicznej. Przekazano 
im również linki do webinariów dot. programu. Podczas szkolenia przeprowadzono 
dystrybucję materiałów edukacyjnych programowych. 
 W roku szkolnym 2020/2021 do programu zgłosiły się 3 przedszkola z Elbląga, 
obejmując programem 145 przedszkolaków. 
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INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE  
   
1. Akcja „ZDROWE WAKACJE” 

Celem interwencji było podniesienie wiedzy z zakresu zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wypoczynkiem letnim. Grupę docelową stanowiły dzieci i młodzież, 
przebywająca w placówkach wypoczynku letniego oraz ich rodzice. 
W ramach działań na stronie internetowej PSSE w Elblągu zamieszczono artykuły nt. 
bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego: bezpieczeństwa w lesie, nad wodą, podczas 
burzy, podczas upałów, promieniowania UV, chorób odkleszczowych, bąblowicy, Barszczu 
Sosnowskiego, grzybobrania, zatruć pokarmowych oraz profilaktyki zakażeń wirusem SARS-
CoV-2 - wraz z materiałami edukacyjnymi do pobrania. Artykuły te przesłano również do 
lokalnych mediów - ukazały się w 1 gazecie internetowej info.elbląg.  

Przesłano do 9 organizatorów wypoczynku letniego na terenie Elbląga i powiatu 
elbląskiego linki do artykułów na stronie PSSE w Elblągu wraz z elektronicznymi materiałami 
dot. bezpieczeństwa podczas wakacji. Ze względu na pandemię COVID-19 nie było 
możliwości dystrybucji materiałów w formie papierowej. 

Pracownicy PZIOZ zamieścili również na stronie internetowej PSSE w Elblągu 
informację o organizowanym przez GIS konkursie „Aktywne Wakacje” wraz z regulaminem. 
Informację o konkursie przesłano także do 6 lokalnych mediów z prośbą o opublikowanie 
informacji za pomocą stosowanych przez nich form przekazu. 
 
2. Akcja „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY” 

Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców przyszłych pierwszoklasistów 
w zakresie higieny pracy w szkole i w domu, w tym: właściwy dobór umeblowania 
(stolika/biurka, krzesła), racjonalne odżywianie, kontrola zawartości plecaków i dążenie do 
zmniejszenia ciężaru plecaków/tornistrów. Akcja trwała od lutego do sierpnia 2020 roku.  

W ramach akcji zamieszczono na stronie internetowej PSSE w Elblągu artykuł wraz z 
materiałami edukacyjnymi do pobrania (fiszki, ulotki, ikonografiki) nt. doboru tornistrów, 
krzeseł i ławek oraz zachowania reżimu sanitarnego podczas powrotu dzieci do szkoły w 
czasie pandemii COVID-19. Przesłano również elektroniczne materiały edukacyjne do 46 
szkół podstawowych, w tym 23 z Elbląga i 23 z powiatu elbląskiego - ulotki dot. rozpoczęcia 
nauki w szkole (dobór tornistrów, mebli, ogólne informacje dla rodziców), ulotki dot. SARS-
CoV-2 (10 zasad dla ucznia, 10 wskazówek dla rodzica, podróż komunikacją miejską) oraz 
komiks dot. rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Ze względu na pandemię COVID-19 
nie było możliwości dystrybucji materiałów w formie papierowej oraz organizacji spotkań z 
rodzicami przyszłych pierwszoklasistów. 
 
 
3. Edukacja żywieniowa 

W ramach edukacji żywieniowej pracownik PZiOZ w Elblągu przeprowadził szkolenie 
dla 12 nauczycieli ze szkół podstawowych z Elbląga i powiatu elbląskiego, na którym 
rozdano materiały edukacyjne dot. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz 
przedstawiono prezentację uzupełniającą wiedzę z zakresu edukacji konsumenckiej "Jak 
czytać etykiety produktów".  

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 20 uczniów szkoły podstawowej z Elbląga 
nt. zasad zdrowego odżywiania, Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla dzieci i 
młodzieży, aktywności fizycznej i szkodliwych diet odchudzających. Ponadto w 1 elbląskiej 
szkole podstawowej zorganizowano zajęcia edukacyjne dla 19 uczniów nt. zaburzeń 
odżywiania. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę z Piramidą Zdrowego Żywienia i 
Aktywności Fizycznej. 

3 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Elblągu odbył się Powiatowy 
Konkurs Wiedzy „Wiem, co jem”. W konkursie uczestniczyło 29 uczniów z 11 szkół 
podstawowych, w tym 8 szkół z Elbląga i 3 szkół z terenu powiatu elbląskiego. Uczniowie 
rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych. Komisja konkursowa wyłoniła 3 
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laureatów konkursu. I miejsce zajęła uczennica z SP 25 w Elblągu, II miejsce uczennica z SP 
Nr 16 w Elblągu, III miejsce uczennica z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie 
Górnym. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki 
Szpital Zespolony  w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. 

Zamieszczono na stronie internetowej PSSE w Elblągu artykuł nt. składników 
odżywczych oraz załączono materiały elektroniczne do pobrania nt. białek, tłuszczy, 
węglowodanów, energii i suplementów diety. 
 
4. Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych/dopalaczy 
 PPIS w Elblągu przeprowadził 3 zajęcia edukacyjne dla uczniów z Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Elblągu nt. uwarunkowań i skutków zażywania środków  
psychoaktywnych, w tym „dopalaczy”. Liczba uczestników – 87 uczniów.  
Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do szkół i placówek służby zdrowia z 
Elbląga i powiatu elbląskiego. 
 
5. Profilaktyka palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych 
 Pracownik PZiOZ zamieścił na stronie internetowej PSSE w Elblągu artykuł 
dotyczący aktualizacji Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w sprawie wycofania ze sprzedaży 
papierosów mentolowych. 
 Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych (plakaty "Palę więc 
śmierdzę", "Rzuć palenie razem z nami", ulotki "e-papierosy") do 6 szkół podstawowych oraz 
1 podmiotu działalności leczniczej z Elbląga i powiatu elbląskiego. 
 
6. Profilaktyka chorób nowotworowych 
 Zamieszczenie na stronie internetowej PSSE w Elblągu artykułu dot. profilaktyki 
czerniaka - jak rozpoznać czerniaka i środków chroniących przed nadmiernym 
promieniowaniem UV. Zamieszczono elektroniczne materiały do pobrania nt. zmian 
skórnych. Artykuł nt. profilaktyki czerniaka przesłano również do lokalnych mediów. 
Informacja ukazała się w 1 gazecie internetowej info.elbląg. 
 
7. Zdrowotne skutki promieniowania UV 
 Na stronie PSSE w Elblągu opublikowano artykuł dot. promieniowania UV - rodzaje 
promieniowania, negatywne i pozytywne konsekwencje promieniowania UV, środki 
chroniące przed nadmiernym promieniowaniem oraz zamieszczono do pobrania 
elektroniczne materiały edukacyjne. Artykuł nt. promieniowania UV i jego wpływu na zdrowie 
przesłano również do lokalnych mediów. Informacja ukazała się w 1 gazecie internetowej 
info.elbląg. 
 
8. Profilaktyka chorób odkleszczowych 
 W ramach profilaktyki chorób odkleszczowych pracownik PZIOZ zamieścił na stronie 
internetowej PSSE w Elblągu artykuł nt. kleszczy i chorób odkleszczowych – występowanie i 
ochrona przed kleszczami, wygląd, sposób usuwania, objawy KZM i boreliozy. 
Zamieszczono infografiki do pobrania. Ponadto artykuł nt. kleszczy i profilaktyki chorób 
odkleszczowych przesłano do lokalnych mediów. Informacja ukazała się w 1 gazecie 
internetowej info.elbląg. 
 
9. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych 
 W ramach profilaktyki chorób pasożytniczych pracownik PZIOZ zamieścił na stronie 
internetowej PSSE w Elblągu artykuł wraz z materiałami edukacyjnymi do pobrania 
(infografiki) nt. bąblowicy - definicja, drogi zakażenia, objawy, profilaktyka. 
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10. Profilaktyka poparzeń Barszczem Sosnowskiego 
 Zamieszczenie przez pracownika PZiOZ na stronie internetowej PSSE w Elblągu 
artykułu dot. Barszczu Sosnowskiego (rozpoznawanie, toksyczność, objawy po kontakcie, 
sposób ochrony, pierwsza pomoc w przypadku poparzenia, zasięg naturalny - obszar 
inwazji). Zamieszczono materiały edukacyjne do pobrania. Artykuł nt. Barszczu 
Sosnowskiego przesłano również do lokalnych mediów. Informacja ukazała się w 1 gazecie 
internetowej info.elbląg. 
 
11. Profilaktyka chorób układu pokarmowego, w tym zatruć pokarmowych 
 Pracownik PZiOZ zamieścił na stronie internetowej PSSE w Elblągu artykuł 
dotyczący profilaktyki zatruć pokarmowych, objawów zatruć oraz prawidłowego mycia rąk. 
Na stronie internetowej PSSE w Elblągu zamieszczono również artykuł o bezpiecznym 
grzybobraniu - dekalog grzybiarza oraz jak przygotować się do grzybobrania. Zamieszczono 
także ulotki w wersji elektronicznej do pobrania. 
 
12. Profilaktyka grypy 
 Na stronie internetowej PSSE w Elblągu zamieszczono artykuł dot. profilaktyki grypy - 
jak chronić się przed grypą oraz dlaczego warto się szczepić. Zamieszczono również 
materiały edukacyjne do pobrania - infografiki stworzone przez Ministerstwo Zdrowia. 
 
13. Profilaktyka SARS-CoV-2 
 Zamieszczenie przez pracownika PZiOZ na stronie internetowej PSSE w Elblągu 
informacji GIS dla osób powracających z Włoch Północnych nt. zasad postępowania po 
powrocie z zagranicy do Rzeczypospolitej Polskiej. Pismo to przesłano również do lokalnych 
mediów. Informacja ukazała się w 4 lokalnych gazetach internetowych: info.elbląg, portEl, 
Dziennik Elbląski, Razem z Tobą. 
 Zamieszczenie na stronie internetowej PSSE w Elblągu artykułu nt. fizjoterapii w 
czasach epidemii wraz z linkiem do filmu instruktażowego z zestawem ćwiczeń do 
samodzielnego wykonania w domu. Artykuł nt. fizjoterapii w czasach epidemii przesłano 
również do lokalnych mediów. Informacja ukazała się w 1 gazecie internetowej info.elbląg. 
 Na stronie internetowej PSSE w Elblągu zamieszczono podstawowe informacje nt. 
wirusa SARS-CoV-2 - profilaktyka, drogi przenoszenia, bezpiecznego powrotu dzieci do 
szkoły w czasie pandemii COVID-19, prawidłowego noszenia maseczki (zasłaniania ust i 
nosa), prawidłowego zachowania w przestrzeni publicznej w czasie pandemii wraz z 
materiałami edukacyjnymi do pobrania. Zamieszczono także linki do cyklu filmów 
edukacyjnych "Bezpieczni w czasie epidemii".  
 Pracownicy PZiOZ przeprowadzili dystrybucję elektronicznych materiałów 
edukacyjnych nt. bezpiecznego powrotu dzieci do szkoły (zasady postępowania dla uczniów 
i rodziców w czasie pandemii) do 46 szkół podstawowych z Elbląga i powiatu elbląskiego. 
Elektronicznie rozdystrybuowano także ulotki "Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną" 
do 10 Ośrodków Pomocy Społecznej z Elbląga i powiatu elbląskiego oraz bajki dot. 
hospitalizacji i lekarzy w kombinezonach przeznaczone dla dzieci przebywających w 
szpitalach do Szpitala Zespolonego w Elblągu. 
 
14. Promocja szczepień ochronnych 

PPIS w Elblągu udzielił wywiadu do gazety internetowej info.elbląg. Tematem 
przewodnim wywiadu były przyczyny i skutki braku chęci rodziców do szczepienia dzieci w 
Elblągu i w powiecie elbląskim. 

Na stronie internetowej PSSE w Elblągu pracownik PZiOZ zamieścił informację o 
szczepieniach ochronnych, w tym profilaktyce grypy. Zamieszczone zostały również 
materiały do pobrania na temat szczepień. 

Ponadto przesłano linki do scenariuszy lekcji dla nauczycieli nt. szczepień 
ochronnych do Niepublicznego Zakład Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia "SZKOL-MED" 
w Elblągu, 41 szkół podstawowych (21 z Elbląga i 20 z powiatu elbląskiego) oraz 35 
przedszkoli (28 z Elbląga i 7 z powiatu elbląskiego). 
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WSPÓŁPRACA NAWIĄZANA PRZEZ PIS NA POZIOMIE POWIATOWYM 
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 

 
Pracownicy Sekcji PZiOZ aktywnie współpracują z jednostkami i organizacjami  

na terenie miasta Elbląg i powiatu elbląskiego wspomagając ich działania jak również 
korzystając z ich pomocy przy realizacji własnych przedsięwzięć. Należą do nich między 
innymi: 

 Urząd Miasta w Elblągu 
 Starostwo Powiatowe w Elblągu 
 ZR PCK w Elblągu 
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 
 Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Szkol-Med” w Elblągu 
 Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu 
 Stowarzyszenie KARAN w Elblągu 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Elblągu 
 Placówki nauczania i wychowania  
 Lokalne media 
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XI. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 
 

I. DANE LICZBOWE 
 
 

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – 
PROJEKTU STUDIUM I MIEJSCOWYCH PLANÓW. 

 
 
 

 Wydano 5 opinii sanitarnych uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko  

 
 Wydano 7 opinii sanitarnych ws opiniowania dokumentacji wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko  
 

 Wydano 2 opinie ws. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym 
1 negatywną. 
 

 
 OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO 

 

 Wydano 12 opinii sanitarnych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, w tym 3 opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisku, 9 opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na  środowisko. 

 
 W  3 sprawach dokumentacja wymagała uzupełnienia.  

 
 W zakresie uzgadniania warunków realizacji wydano 1 opinie sanitarną określającą warunki 

realizacji przedsięwzięć dla których było prowadzone postępowanie środowiskowe. 
 

 Wydano 1 opinie porealizacyjną 
 

UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLĘDEM 
WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH I  ZDROWOTNYCH  

 
 Wydano 9 opinii sanitarnych uzgadniających dokumentację projektową (projekty budowlane, 

projekty technologiczne), w tym  opinii sanitarnych bez zastrzeżeń (opinii sanitarnych z 
zastrzeżeniami).  

 
 W 12 sprawach dokumentacja wymagała uzupełnienia.  

 

 

UCZESTNICTWO W DOPUSZCZENIU DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

 

 Przeprowadzono 38 ogędzin w trybie art. 56 Prawa budowlanego i wydano 21 stanowisk w 
sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.  

 
 W  5 sprawach wnioski wymagały uzupełnienia.  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
A. OPINIOWANIE DZIAŁAŃ PLANISTYCZNYCH  
 

  Uzgadniane miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

 
 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego zmiany zurbanizowanego fragmentu 

obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik. Teren 
objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Próchnik w Elblągu. Granice terenu wyznaczają 
tereny zabudowane wraz z obszarami przylegającym wzdłuż ulic: Dworkowej, Strumykowej, 
Zakątek, Wrzosowej, Stawowej i Sarniej. Obszar planu znajduje się w obrębie Parku 
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i objęty jest ustaleniami Planu Ochrony Parku 
Krajobrazowego wysoczyzny Elbląskiej. Dla terenu objętego opracowaniem wyznaczono: 
tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczone na 
rysunku planu symbolami RMNU a – RMNU k dla których jako przeznaczenie podstawowe 
przewidziano zabudowę zagrodową związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami usługowymi i gospodarczymi 
nieuciążliwymi. Przeznaczenie uzupełniające stanowi zieleń urządzona towarzysząca 
zabudowie oraz obsługa komunikacyjna w zakresie dróg wewnętrznych. Dla terenu 
dopuszcza się działalność usługową, która nie może być źródłem uciążliwych oddziaływań na 
sąsiednią zabudowę mieszkaniową oraz nie może powodować przekroczeń standardów 
jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. Wymóg ochrony akustycznej, dla 
przedmiotowego terenu, ustalono jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 
MNU a – MNU m dla których jako przeznaczenie podstawowe przewidziano zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz 
zabudowę usługową. Dla terenu dopuszcza się działalność usługową, która nie może być 
źródłem uciążliwych oddziaływań na sąsiednią zabudowę mieszkaniową oraz nie może 
powodować przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach 
odrębnych. Wymóg ochrony akustycznej, dla przedmiotowego terenu ustalono jak dla 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku 
planu jako U1, U2 i U3 dla których jako podstawowe funkcje przewidziano funkcje usługowe 
nieuciążliwe dla środowiska o znaczeniu lokalnym. Dla terenu dopuszcza się działalność 
usługową, która nie może być źródłem uciążliwych oddziaływań na sąsiednią zabudowę 
mieszkaniową oraz nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska 
określonych w przepisach odrębnych. Wymóg ochrony akustycznej ustalono jak dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. Teren cmentarza oznaczony na rysunku planu jako ZC.Tereny 
zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu jako ZP. Na terenie objętym projektem planu 
zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej, ścieki 
odprowadzane będą do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Projekt planu dopuszcza stosowanie 
szczelnych zbiorników bezodpływowych – szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic: 

Ogólnej i Fromborskiej. Teren objęty opracowaniem o powierzchni 2,87 ha znajduje się w 
północnej części miasta Elbląg w rejonie skrzyżowania ulic: Ogólnej i Fromborskiej. Jego 
granice wyznaczają: od strony północnej, wschodniej i południowej – istniejące ogrody 
działkowe, od strony zachodniej – ulica Fromborska. Obszar planu znajduje się w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód. Obecnie obszar planu 
jest niezabudowany, część terenu wykorzystywana jest  pod tymczasowy parking. Dla terenu 
objętego opracowaniem wyznaczono: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub 
wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MNW o powierzchni 2,15 ha. 
Podstawowe przeznaczenie terenu stanowi funkcja mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające stanowi zieleń urządzona towarzysząca 
zabudowie oraz obsługa komunikacyjna w zakresie dróg wewnętrznych. W projekcie planu 
ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż linii energetycznej wysokiego napięcia 110 
kV – 25-33 m od linii rozgraniczającej teren ZD, teren rodzinnych ogrodów działkowych 
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oznaczony na rysunku planu symbolem ZD, teren komunikacji pieszo-jezdnej oznaczony na 
rysunku planu symbolem KD. 

 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Polnej w Elblągu. Obszar 

objęty planem o powierzchni około 0,92 ha zlokalizowany jest w centralnej części miasta przy  
ul. Polnej, w sąsiedztwie al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego podjęto na podstawie Uchwały Nr IX/185/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z 
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Polnej w Elblągu. Obszar planu od 
północy sąsiaduje ze szpitalem, pozostałe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Dla terenu objętego opracowaniem obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście-Wschód” w Elblągu uchwalonego 
Uchwałą Nr X/200/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2003 r. Zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren 
znajduje się w jednostce 19.TT „tereny urządzeń telekomunikacji”. Dla terenu objętego 
opracowaniem wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowa 
usługowa oznaczony na rysunku planu symbolem MWU. Przeznaczenie uzupełniające terenu 
stanowi: zieleń urządzona towarzysząca zabudowie, sieci i obiekty infrastruktury technicznej 
oraz obsługa komunikacyjna w zakresie dojazdów i stanowisk postojowych. 

 
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu 

geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działki nr 78/7, 78/9, 78/11 i 
część działki nr 147/4.Teren objęty opracowaniem obejmuje obszar działek nr 78/7, 78/9, 
78/11 i część działki nr 147/4 obręb geodezyjny Kazimierzowo o powierzchni około 5,5 ha 
znajduje się  we wschodniej części wsi Kazimierzowo, gmina Elbląg, w bezpośrednim 
sąsiedztwie węzła komunikacyjnego łączącego drogę powiatową nr 1104 N z drogą 
ekspresową S7.  Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto na 
podstawie uchwały Nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo obejmującego swoim zakresem działki nr 78/7, 
78/9, 78/11 i 147/4. Dla terenu objętego opracowaniem wyznaczono: teren zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu literami UMN, teren 
zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu literą U, tereny zabudowy usługowej oraz 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu literami UP, 
tereny zieleni, oznaczone literą Z, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na 
rysunku planu literami WS, tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu literą R, tereny dróg 
wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu literami KDW. 

 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujące działki nr 5, 6, 7, 

8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu. Teren objęty opracowaniem o powierzchni około 
0,64 ha zlokalizowany jest w północnej części miasta przy ulicy Ogólnej. Obszar objęty 
opracowaniem sąsiaduje z: od strony południowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 
usługową i handlową, od strony północnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i 
biurową, od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od strony 
zachodniej natomiast teren przylega do drogi. Dla terenu objętego opracowaniem wyznaczono 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem MW. Podstawowe 
przeznaczenie terenu stanowi funkcja mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie 
uzupełniające stanowi zieleń urządzona towarzysząca zabudowie, sieci i obiekty infrastruktury 
technicznej oraz obsługa komunikacyjna w zakresie dojazdów i stanowisk postojowych. Dla 
terenu objętego opracowaniem plan ustala wymóg ochrony akustycznej jak dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Jako zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej przyjęto, że zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z miejskiej 
sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane będą do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
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  Uzgadnianie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

 
- uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na  środowisko dla projektów: 
 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w narożniku ulicy Świętego 

Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu, 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 5, 

6, 7, 8 i 9 obręb 5 przy ulicy Ogólnej w Elblągu, 
 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu 

geodezyjnego Kazimierzowo (działka nr 157/7), 
 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta 

Elbląg dla terenu przy ulicy Lotniczej, 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Polnej w Elblągu. 

 
 
 

  Stanowiska ws. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na     środowisko  

 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo – część C, 
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

dla terenu przy ul. Lotniczej (negatywna), 
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B. PROCEDURY ŚRODOWISKOWE - UZGADNIANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
ZNACZĄCO ODDZIAŁUJĄCE NA ŚRODOWISKO. 
 

 Przedsięwzięcia dla których stwierdzono potrzebę przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko: 
 

 „Budowa stacji paliw/bazy paliw wraz z infrastrukturą związaną w Elblągu zlokalizowanej przy 
ul. Lotniczej, dz. nr 38/40.” Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie 
działki nr 38/40 obręb 23 przy ul. Lotniczej w Elblągu. Na terenie inwestycji nie obowiązują 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja polega na 
budowie stacji paliw/bazy paliw wraz z infrastrukturą związaną. Planowane przedsięwzięcie 
obejmuje: posadowienie zbiorników podziemnych na paliwa ciekłe o łącznej pojemności 70 m³ 
(jeden trzykomorowy lub dwa zbiorniki na olej napędowy o pojemności 45 m³ i lekki olej 
opałowy o pojemności 15 m³ oraz benzynę bezołowiową o pojemności 10 m³, posadowienie 
zbiornika podziemnego o pojemności 10 m³ na płyn eksploatacyjny do pojazdów AUS32 
(nazwa handlowa AdBlue), budowę budynku usługowo-biurowo-socjalnego o powierzchni 
około 140 m² oraz wiaty nad punktem tankowania i rozładunku/załadunku autocystern wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną w tym dystrybutorami paliwowymi, budowę garażu 
kontenerowego o powierzchni około 70 m², utwardzenie terenu poprzez budowę dróg, placów 
i parkingów, zainstalowanie niezbędnej infrastruktury technicznej i przesyłowej, w tym: 2 sztuki 
urządzeń do tankowania cystern oraz dystrybutor paliwowy 4 wężowy. Przedmiotowa stacja 
paliw / baza paliw planowana jest na terenie po byłych koszarach wojskowych. Sąsiedztwo 
działki 38/40 stanowi m .in zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z mapy ewidencji gruntów 
wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 100 m od 
terenu inwestycji).  

 
 

2. Przedsięwzięcia dla których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko: 

 
 Budowa parkingów naziemnych i garaży podziemnych z infrastrukturą towarzyszącą w 

ramach inwestycji mieszkaniowej przy ul. Łęczyckiej w Elblągu na działce nr 1/4 obręb 20 w 
Elblągu, 

 Budowa/rozbudowa hali produkcyjnej dla potrzeb realizacji projektu pn. „wdrożenie nowej 
technologii zautomatyzowanej produkcji korpusów zbiorników i tłumików przemysłowych 
ograniczająca korozję międzykrystaliczną i naprężeniową” realizowanego przy ul. 
Rosnowskiego 3 w Elblągu, 

 Wdrożenie technologii wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą 
odtworzeniową w zakładzie zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Kwiatkowskiego 4, 

 Budowa pięciu domków jednorodzinnych na ul. Orzechowej w Elblągu – dzielnica Dąbrowa, 
dz. nr 163/3 obręb 29, 

 Budowa parkingów naziemnych i indywidualnych garaży podziemnych z infrastrukturą 
towarzyszącą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu 
na działach nr 105/35, 105/50, 106/3 obr 0020 Elbląg, 

 Budowa zespołu tanków HORAP na terenie Browaru w Elblągu, 
 Przystosowanie obiektu budowlanego na potrzeby produkcji frontów meblowych wraz z 

uruchomieniem lakierni na działach nr 18/7 i 18/6 obręb 20,ul. Łęczycka w Elblągu, 
 Budowa podziemnego zbiornika AdBlue o pojemności 10 m³ wraz z instalacjami 

(technologiczną i elektroenergetyczną) oraz dystrybutorem dla potrzeb istniejącej stacji paliw 
w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 45a, nr ewid. 120 

 
 
3. Przedsięwzięcia, dla których określono warunki dla realizacji: 

 
 

 Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z 
towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce nr 43/2 obręb 
286101_1.0032, gmina Elbląg. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu hal 
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magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi i towarzyszącą 
infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na terenie działki nr 43/2 obręb 286101_1.0032 
gmina m. Elbląg. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się po stronie północnej 
w odległości około 25 m od granicy działki przeznaczonej pod inwestycję. Zespół hal 
wykorzystywany będzie jako magazyn wysokiego składowania (wynajem powierzchni 
magazynowych). Powierzchnia terenu inwestycji wynosi około 6,74 ha, w tym powierzchnia 
zabudowy – 2,02 ha, powierzchnia utwardzona – 2,70 ha. Zespół hal magazynowy będzie 
obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni ok. 19982 m² (wysokość 12 m). Projektowane 
obiekty wyposażone będą w system wysokiego regałowania. Obsługa zatowarowania i 
wytowarowania odbywać się będzie przy pomocy wózków widłowych elektrycznych, z 
bateriami kwasowymi, żelowych bezobsługowych lub wózków ręcznych. Praca w hali polegać 
będzie na rozładunku i dostawie produktów do części magazynowych, gdzie artykuły będą 
podlegały czasowemu przechowywaniu do momentu dalszej dystrybucji i sprzedaży. Zakłada 
się magazynowanie i przeładunek artykułów posiadających oryginalne opakowania. Towar 
składowany będzie na europaletach, w opakowaniach zbiorczych,  zabezpieczonych folią. Nie 
zakłada się magazynowania i przeładunku artykułów niepakowanych.  Przewiduje się, że 
docelowe natężenie ruchu kształtować się będzie na poziomie: około 610 pojazdów 
osobowych na dobę oraz około 95 pojazdów ciężarowych na dobę. Zakłada się zatrudnienie 
na poziomie 571 osób.  Praca zakładu przewidziana jest 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 
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C. UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Projekty budowlane i technologiczne 
 

 projekt modernizacji kuchni wraz z zapleczem magazynowym w SP 18 w Elblągu, 
 

 Gabinet zabiegowy, ul. Druskiennicka, działa nr 108/141, obręb 27. Lokal przewidziany na 
gabinet zabiegowy usytuowany jest w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. W lokalu 
przewidziano: poczekalnię z punktem rejestracji o powierzchni 12,46 m², gabinet 
diagnostyczno-zabiegowy o powierzchni 18,64 m² z kabiną higieny osobistej dostępną 
bezpośrednio z gabinetu, pomieszczenie socjalne o powierzchni 8,72 m², pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne dla pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wysokość 
pomieszczeń 2,60 m. Projekt przewiduje wykończenie ścian i podłóg w gabinecie 
diagnostyczno-zabiegowym i pozostałych pomieszczeniach w sposób umożliwiający ich mycie 
i dezynfekcję. Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna. Dodatkowo w gabinecie 
diagnostyczno-zabiegowym przewidziano klimatyzację. Wejście dla pacjentów przewidziano z 
poziomu otaczającego terenu.  Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zakres usług 
świadczonych w gabinecie: konsultacje i diagnostyka z zakresu proktologii, chirurgii ogólnej i 
onkologicznej, zabiegi przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym typu: wycięcie zmian 
skórnych.  

 
 lokal gastronomiczny, ul. Rybacka 31A w Elblągu. 

 
 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przychodnię lekarską przy ul. 1 Maja 1 w Elblągu. 

Przedłożony do uzgodnienia projekt budowlany obejmuje przebudowę i adaptację 
pomieszczeń usytuowanych na poziomie piwnicy oraz I piętra lokalu usługowego przy ul. 1 
Maja 1 w Elblągu w celu ich przystosowania dla potrzeb przychodni lekarskiej. Na poziomie 
parteru zaprojektowano: hol wejściowy, poczekalnię główną, cztery gabinety lekarzy 
rodzinnych, gabinet pediatryczny, gabinet zabiegowy, gabinet pobrań, pokój pielęgniarek 
środowiskowych, toaletę dla pacjentów dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenie porządkowe na sprzęt i środki do utrzymania czystości. W gabinecie 
zabiegowym będą wykonywane zabiegi przy zastosowaniu sprzętu jednorazowego użycia 
(iniekcje, badanie EKG). Nie przewiduje się funkcjonowania gabinetu ginekologicznego lub/i 
urologicznego. Wysokość projektowanych pomieszczeń na poziomie parteru 360 cm. Na 
poziomie piwnicy przewidziano pomieszczenia socjalne dla pracowników tj. jadalnię, szatnię 
damskie, szatnię męską pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia archiwum, 
pomieszczenie porządkowe na sprzęt i środki do utrzymania czystości. Wysokość  
pomieszczeń na poziomie piwnicy 250-300. Przewidywane zatrudnienie 11 kobiet i 5 
mężczyzn. Wejście na poziom parteru przewidziano windą osobową oraz wewnętrzną klatka 
schodową wewnętrzną.  

 
 

 projekt technologiczny lokalu gastronomicznego przy ul. Płk. Dąbka 138/2 w Elblągu, 
 

 Projekt technologiczny gabinetów stomatologicznych w Elblągu przy ul. Mickiewicza 32/1U 
Lokal przewidziany na gabinety stomatologiczne jest usytuowany na parterze 
trzykondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego. Inwestor przewiduje udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, w tym wykonywanie zabiegów z 
naruszeniem ciągłości tkanek przy użyciu narzędzi i sprzętu jednorazowego i wielokrotnego 
użytku. W lokalu zaprojektowano: dwa gabinety stomatologiczne 
o powierzchniach 14,95 m², oraz 17,06 m² ,pomieszczenie RTG, sterylizatornię o powierzchni 
5,63 m², poczekalnię dla pacjentów z rejestracją, ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie na środki czystości 
wyposażone w zlew porządkowy zainstalowany na wysokości ok. 0,5 m od poziomu posadzki 
i umywalkę do mycia rąk, pomieszczenie na odpady  oraz część przewidzianą dla personelu 
tj. pomieszczenie socjalne z miejscem do higienicznego spożywania posiłków, szatnię oraz 
węzeł higienicznosanitarny wyposażony w natrysk i kabinę ustępową. Wysokość pomieszczeń 
min. 2,80 m. W gabinetach stomatologicznych oraz rejestracji zapewniono oświetlenie 
światłem dziennym. Przewidywane zatrudnienie 6 osób. W projektowanych pomieszczeniach 
przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz klimatyzację. Nad wejściem 
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do lokalu zaprojektowano kurtynę powietrzną.  Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych, 
wejście do obiektu prowadzi z poziomu otaczającego terenu.  

 
 

 Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego – stolarnia, na funkcję produkcyjną w 
zakresie konfekcji i produkcji przypraw ul. Druska 28. Przedmiotem opracowania jest zmiana 
sposobu użytkowania obiektu produkcyjnego - stolarni na zakład konfekcji i produkcji 
przypraw. Budynek produkcyjny to obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem 
płaskim. Inwestor przewiduje prowadzenie w obiekcie działalności polegającej na rozważaniu i 
pakowaniu w opakowania handlowe przypraw. Surowiec dostarczany będzie do zakładu w 
opakowaniach zbiorczych po 25 kg.  Przewidywana wielkość produkcji wyniesie 4 Mg surowca 
rocznie. Zakład zatrudniać będzie 4 pracowników. Na parterze budynku zaprojektowano: 
pomieszczenie przyjęcia surowca, magazyn materiałów sypkich, paczkownię wyposażoną w 
zlew dwukomorowy i umywalkę do mycia rąk (wysokość 3,2 m), magazyn wyrobów gotowych, 
magazyn opakowań, pomieszczenie dystrybucyjne wyposażone w umywalkę do mycia rąk 
oraz pomieszczenie gospodarcze wyposażone w zlew porządkowy. Na poziomie piętra 
zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracowników wyposażone w zlew 
jednokomorowy oraz umywalkę do mycia rąk, szatnię damską, szatnie męską oraz wc. 
Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, w wc wspomagana wentylatorem mechanicznym 

 
 Projekt technologiczny budynku usługowego z zespołem gastronomicznym i pralnią wodną 

oraz budynkiem biurowym dla potrzeb Zakładu Peilęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. 
Mazurskiej 56 B w Elblągu. Projekt technologiczny obejmuje zespół pomieszczeń zaplecza 
gastronomicznego, pomieszczenia pralni wodnej wraz z wyposażeniem oraz parterowy 
budynek biurowy dla potrzeb istniejącego Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego. W części 
gastronomicznej zaprojektowano: kuchnię o powierzchni 12,40 m² (wysokość 3,30 m), 
pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw, magazyn warzyw, magazyn z urządzeniami 
chłodniczymi, magazyn artykułów suchych, pomieszczenie mycia pojemników lub/i termosów 
do transportu gotowych posiłków, pomieszczenie mycia wózków do transportu pojemników 
lub/i termosów, aneks porządkowy na sprzęt i środki do utrzymania czystości oraz 
pomieszczenia dla pracowników tj. pomieszczenie socjalne z miejscem do higienicznego 
spożywania posiłków oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem. Produkcja 
opierać się będzie na surowcach i gotowych półproduktach. Gotowe posiłki będą pakowane 
do pojemników transportowych i dostarczane do budynku Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego. W budynku zakładu posiłki będą dystrybuowane na talerze i roznoszone do 
pokoi. Naczynia będą myte w istniejącej zmywalni naczyń stołowych w budynku zakładu. W 
pomieszczeniach zaplecza kuchennego przewidziano wentylację grawitacyjną, w 
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym – wentylację grawitacyjna wspomaganą, w 
pomieszczeniu kuchni wentylację grawitacyjną oraz wentylację wyciągową nad stanowiskiem 
grzewczym. W pralni wodnej będzie prana bielizna brudna w tym m.in. pościele, poduszki, 
kołdry, koce oraz odzież osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Nie 
przewiduje się mechanicznegoi chemicznego czyszczenia odzieży. W pralni zaprojektowano: 
magazyn odzieży i bielizny brudnej z punktem przyjęcia, pomieszczenie pralnia wodnego ze 
stanowiskiem spłukiwania i namaczania bielizny o powierzchni 4,35 m², pomieszczenie 
suszenia, magazyn środków piorących, pomieszczenia mycia, dezynfekcjii przechowywania 
wózków transportowych, aneks porządkowy na sprzęt i środki do utrzymania czystości oraz 
pomieszczenia przewidziane dla pracownika tj. szatnię z węzłem higieniczno-sanitranym z 
natryskiem oraz wydzielone pomieszczenie socjalne z miejscem do higienicznego spożywania 
posiłków. Przewidywane zatrudnienie 1 osoba. Wysokość pomieszczeń pralni 3,50 m. 
Transport bielizny i odzieży brudnej będzie realizowany w zamykanych workach przy użyciu 
wózków transportowych. W budynku biurowym zaprojektowano dwa pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
 Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek 

żłobka i przedszkola, ul. Dąbrowskiego 33 w Elblągu. Przedmiotem opracowania jest 
rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek 
żłobka i przedszkole. Projekt budowlany przewiduje nadbudowę istniejącej części 
magazynowej o dwie dodatkowe kondygnacje nadziemne, rozbudowę istniejącego budynku 
magazynowego o komunikację pionową oraz zmianę sposobu użytkowania budynku 
magazynowego na budynek żłobka i przedszkole. Budynek zaprojektowano jako obiekt 
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trzykondygnacyjny. Pomieszczenia przewidziane dla grup żłobkowych przewidziano na 
poziomie parteru. Na I oraz II piętrze zaprojektowano pomieszczenia przedszkola. W grupach 
przedszkolnych przewiduje się opiekę dla maksymalnie 150 dzieci (po 25 dzieci w oddziale), 
w grupach żłobkowych dla maksymalnie 40 dzieci (po 20 dzieci w każdej grupie), Na parterze 
(żłobek) przewidziano: dwie sale zajęć dydaktyczno-wychowawczych o powierzchniach 55 m² 
i 60 m² ze wspólnym węzłem sanitarnym dostępnym bezpośrednio z sal wyposażonym w 4 
umywalki, 4 kabiny ustępowe, brodzik, stanowisko do przewijania dzieci, aneks do mycia, 
dezynfekcji, przechowywania nocników, salę zajęć sportowych o powierzchni 42 m², salę 
zajęć indywidualnych o powierzchni 19 m², szatnię dla dzieci, biuro, komunikację ogólną, 
ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób (dzieci) 
niepełnosprawnych (z natryskiem), pomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych, 
aneks porządkowy na sprzęt i środki do utrzymania czystości oraz zespół gastronomiczny. 
Część gastronomiczną stanowi: kuchnia o powierzchni 21 m², pomieszczenie obróbki 
wstępnej o powierzchni 4,0 m², magazyn z urządzeniami chłodniczymi, magazyn artykułów 
suchych, zmywalnia naczyń stołowych, pomieszczenie mycia wózków i termosów 
transportowych, aneks na sprzęt i środki do utrzymania czystości oraz pomieszczenie 
socjalne i pomieszczenie wc dla pracowników. Dostawa towaru do zespołu gastronomicznego 
będzie realizowana odrębnym wejściem. Posiłki na I i II piętro będą dostarczane windą 
towarową. Wysokość pomieszczeń parteru 3,60 m. Na I piętrze przewidziano: trzy sale zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, w tym dwie o powierzchniach: 55 m², 65 m² ze wspólnym 
węzłem sanitarnym dostępnym bezpośrednio z sal wyposażonym w 4 umywalki, 4 kabiny 
ustępowe, natrysk, salę dydaktyczno-wychowawcza o powierzchni 55 m² z węzłem 
sanitarnym wyposażonym w 2 umywalki, 2 kabiny ustępowe, natrysk, szatnię dla dzieci, biuro, 
ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych (z natryskiem), pomieszczenie wydawania posiłków oraz pomieszczenie 
porządkowe na sprzęt i środki do utrzymania czystości. Wysokość pomieszczeń I piętra – 3,60 
m. Na II piętrze powtórzono układ pomieszczeń I piętra. Wysokość pomieszczeń II piętra 
3,10.m. Przewidywane zatrudnienie ok. 15 osób. Na każdej kondygnacji przewidziano 
pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenie wc. W salach zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych zapewniono normatywne oświetlenie światłem dziennym. 
Komunikacja miedzi kondygnacjami dla osób (dzieci ) niepełnosprawnych będzie realizowana 
przy zastosowaniu paltformy schodowej (parter i I piętro). Dostęp do obiektu przewidziano 
schodami zewnętrznymi. Dla osób niepełnosparwnych przewidziano podjazd.  
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D. INWESTYCJE URUCHAMIANE W 2020 R MAJĄCE WPŁYW NA STAN 
SANITARNO-HIGIENICZNY POWIATU ELBLĄSKIEGO: 

 
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
 

 kanalizacja deszczowa w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, 
Grodzieńskiej, Kowieńskiej, 

 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą 
 

Oddział Położniczy oraz Trakt Porodowy usytuowany w budynku 1A i budynku 1 C 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Etap I - remont i przebudowa Traktu 
Porodowego obejmowała wykonanie: sali zabiegowo-operacyjnej (o powierzchni 35,93 m²) dla 
porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim z wydzielonym stanowiskiem resuscytacji 
noworodka oraz pomieszczeniem przygotowania pacjentki i pomieszczeniem przygotowania 
lekarzy, trzech pokoi porodów rodzinnych z bezpośrednim dostępem do węzłów higieniczno-
sanitarnych z natryskiem (o powierzchniach 17,63 m², 17,51 m², 21,33 m²), wydzielonego 
stanowiska resuscytacji noworodka (o powierzchni ok. 12,52 m²,), sali dla położnic i 
noworodków w pierwszych godzinach życia po porodach powikłanych z węzłem higieniczno-
sanitarnym z natryskiem (o powierzchni 23,81 m²), magazynu czystej bielizny, brudownika 
oraz pomieszczenia porządkowego. W strefie Traktu Porodowego wydzielono dwa ciągi 
komunikacyjne jeden przewidziany dla pacjentek oraz osób towarzyszących (w przypadku 
porodów rodzinnych) oraz drugi („czysty”) przewidziany wyłącznie dla personelu 
nadzorującego boksy porodowe i sale po porodach powikłanych. Wysokość sali zabiegowo-
operacyjnej - 2,70 m. Na obniżenie wysokości sali zabiegowo-operacyjnej dla Traktu 
Porodowego inwestor uzyskał zgodę Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego - decyzja znak. ZNS.9080.1.6.2014 r. z 30.04.2014 r. Etap II (A i B) 
obejmował wykonanie Oddziału Położniczego tj. 9 pokoi łóżkowych typu „matka z dzieckiem” 
w tym 7 pokoi z bezpośrednim dostępem do węzłów higieniczno-sanitarnych z natryskiem, 
(ogółem 17 łóżek), pokoju dla noworodków obserwowanych (3 stanowiska) z wydzielonym 
stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego, pokoju dla wcześniaków (3 stanowiska), sali 
pooperacyjnej trzyłóżkowej (o powierzchni 25,53 m²), gabinetu diagnostyczno-zabiegowego (o 
powierzchni 14,09 m²), punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, 
pokoju personelu, pokoju lekarza dyżurnego, brudownika oraz pomieszczenia porządkowego. 
Mycie i dezynfekcję inkubatorów przewidziano w obrębie Centralnej Sterylizatorni w budynku 
Nowego Bloku Operacyjnego.  

 
Dom Opieki NESTOR, Mazurska 56B. Elbląg. Budynek Domu Opieki to obiekt wolnostojący, 

jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Dom Opieki będzie świadczył usługi w 
zakresie całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnymi 
poruszającymi się na wózkach, nie wymagającymi hospitalizacji. Na parterze budynku 
przewidziano 5 pokoi  mieszkalnych dla podopiecznych, pokój dziennego pobytu służący jako 
jadalnia, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, pomieszczenie 
dystrybucji posiłków, zmywalnię naczyń stołowych, pomieszczenie wc dla personelu, 
pomieszczenie porządkowe na sprzęt i środki do utrzymania czystości, brudownik, trzy 
ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w natrysk przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (w tym jeden wyposażony w 
wózek-wannę), dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne (z przedsionkami izolującymi), w 
tym jedno przewidziane dla personelu. Na poddaszu przewidziano: 10 pokoi mieszkalnych dla 
podopiecznych, pomieszczenie socjalne dla personelu z miejscem do higienicznego 
spożywania posiłków oraz cztery ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, w tym jedno 
wyposażone w wózek-wannę. Wysokość pomieszczeń 2,5 m. We wszystkich 
pomieszczeniach zapewniono oświetlenie dzienne oraz wentylację grawitacyjną, w łazienkach 
zapewniono wentylację mechaniczną wspomaganą. W Domu Opieki przebywać będzie 
maksymalnie 45 osób. Posiłki będą dostarczane przez firmę cateringową. Porcjowanie 
posiłków będzie przeprowadzane w pomieszczeniu wydawania posiłków. Dystrybucję 
posiłków do pokoi przewidziano przy użyciu wydzielonych środków transportu. Pranie bielizny, 
pościeli i ręczników odbywać się będzie poza zakładem. Brudna bielizna będzie 
przechowywana w brudowniku. Przewidywane zatrudnienie 8 osób. Dla pracowników 
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przewidziano pomieszczenie socjalne z miejscem do higienicznego spożywania posiłków oraz 
pomieszczenie wc. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych - wejście z poziomu 
otaczającego terenu. Dostęp do poziomu poddasza użytkowego przewidziano schodami 
wewnętrznymi oraz zewnętrzną windą platformową. Budynek i jego otoczenie nie posiada 
barier architektonicznych. 

 
 
 
Obiekty nauki i wychowania 
 

 Żłobek i przedszkole, ul. Dąbrowskiego 33, Elbląg. Przedmiotem odbioru jest rozbudowa, 
nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek żłobka i 
przedszkole (obiekt trzykondygnacyjny). Na parterze budynku przewidziano pomieszczenia 
dla dwóch oddziałów żłobka dla maksymalnie 40 dzieci (po 20 dzieci w każdej grupie) oraz 
zespół gastronomiczny, na I i II piętrze przewidziano pomieszczenia dla sześciu oddziałów 
przedszkolnych dla maksymalnie 150 dzieci (po 20 dzieci w każdej grupie). W oddziale 
żłobkowym zapewniono: komunikację ogólną, szatnię dla dzieci o powierzchni 20 m², biuro o 
powierzchni 7 m2, pomieszczenie socjalne dla pracowników żłobka, ogólnodostępne 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób (dzieci) niepełnosprawnych (z 
natryskiem), dwie sale zajęć dydaktyczno-wychowawczych o powierzchniach 55 m² i 60 m² ze 
wspólnym węzłem sanitarnym dostępnym bezpośrednio z sal wyposażonym w 4 umywalki, 4 
kabiny ustępowe, brodzik, stanowisko do przewijania dzieci oraz aneks do mycia i dezynfekcji 
nocników, salę zajęć sportowych o powierzchni 42 m², salę zajęć indywidualnych o 
powierzchni 19 m², pomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych, aneks 
porządkowy na sprzęt i środki do utrzymania czystości. Wysokość pomieszczeń 3,00 m. 
Część gastronomiczną stanowi: kuchnia o powierzchni 21 m², pomieszczenie obróbki 
wstępnej o powierzchni 4,0 m², magazyn z urządzeniami chłodniczymi, magazyn artykułów 
suchych, zmywalnia naczyń stołowych, pomieszczenie mycia wózków i termosów 
transportowych, aneks na sprzęt i środki do utrzymania czystości oraz pomieszczenie 
socjalnej pomieszczenie wc dla pracowników. Dostawa towaru do zespołu gastronomicznego 
będzie realizowana odrębnym wejściem. Wysokość pomieszczeń części gastronomicznej 3,00 
m. Przedszkole przewidziano na I i II piętrze. Na piętrze zapewniono: szatnię dla dzieci o 
powierzchni ok. 21 m2,, biuro, gabinet logopedy (psychologa), salę zajęć indywidualnych, 
ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych (z natryskiem), trzy sale zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym dwie 
o powierzchniach: 55 m², 65 m² ze wspólnym węzłem sanitarnym dostępnym bezpośrednio z 
sal wyposażonym w 4 umywalki, 4 kabiny ustępowe, natrysk oraz salę dydaktyczno-
wychowawczą o powierzchni 55 m² z węzłem sanitarnym wyposażonym w 2 umywalki, 2 
kabiny ustępowe, natrysk, pomieszczenie zmywalni naczyń stołowych oraz pomieszczenie 
porządkowe na sprzęt i środki do utrzymania czystości. Na II piętrze powtórzono układ 
pomieszczeń I piętra. Wysokość pomieszczeń I i II piętra 3,00.m. W salach zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych zapewniono normatywne oświetlenie światłem dziennym oraz 
oświetlenie elektryczne. We wszystkich pomieszczeniach budynku zapewniono wentylację 
mechaniczną. Przewidywane zatrudnienie ok. 15 osób. Pomieszczenia socjalne oraz 
pomieszczenie wc dla pracowników zapewniono na każdej kondygnacji. Budynek jest 
dostępny dla osób niepełnosprawnych (zapewniono podjazd).  

 
 
Obiekty handlowe i usługowe 
 
XII. Sklep spożywczy “Żabka”, Płk. Dąbka 128A/1, Elbląg. Lokal usługowy przewidziany na 

prowadzenie sklepu spożywczego „Żabka” zlokalizowano na poziomie parteru budynku 
mieszkalno-usługowego. W lokalu wydzielono: salę sprzedaży o powierzchni 92,8 m² 
(wysokość 3,0 m), pomieszczenie socjalne, wc pracowników, wc przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych, pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie na sprzęt i środki do 
utrzymania czystości. Przewidywane zatrudnienie – 4 osoby. Wentylacja pomieszczeń 
mechaniczna: w sali sprzedaży nawiewno-wywiewna, w pozostałych pomieszczeniach 
wywiewna. Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo – wejście z poziomu terenu. 
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XIII. Sklep spożywczy – ALDI, ul. Robotnicza, Elbląg. Pawilon handlowy to obiekt 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej około 2100 m². W pawilonie 
wydzielono: salę sprzedaży o powierzchni ok. 1350 m² (wysokość 5,4 m) dostępną przez 
wiatrołap z wydzielonym pomieszczeniem do odpieku pieczywa, strefę magazynowania z 
wydzieloną chłodnią i  mrożnią, aneks socjalny dla pracowników, salę konferencyjną, szatnię 
damską, szatnię męską, wc damskie, wc męskie, wc dla klientów dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz pomieszczenie porządkowe na sprzęt i środki do utrzymania 
czystości z miejscem do mycia wózków i koszy dla kupujących. W pomieszczeniach  
zapewniono wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Zapewniono dostęp dla osób 
niepełnosprawnych – wejście z poziomu otaczającego terenu.  

  
Inne 
 

 Nowa hala postojowa taboru tramwajowego, ul. Browarna 91, Elbląg. Budynek hali to obiekt 
jednokondygnacyjny, dwunawowy o dachu dwuspadowym płaskimz pomieszczeniami 
zaplecza techniczno-socjalnego usytuowanymi między nawami. Budynek będzie pełnił funkcję 
hali tramwajowej, której celem będzie utrzymanie wagonów taboru tramwajowego w 
gotowości technicznej i sprawności eksploatacyjnej. W nawie obsługowo-naprawczej 
(północnej) będą przeprowadzane przeglądy okresowe oraz drobne naprawy awaryjne z 
wykorzystaniem systemu podnośników kolumnowych oraz pomostów roboczych przejezdnych 
do prac na dachu. W południowej nawie zostanie zainstalowane stanowisko do mycia 
wagonów wyposażone w myjnię tramwajową stacjonarną typu portalowego (myjnia porusza 
się wzdłuż tramwaju z opcją mycia przejazdowego) pracującą w zamkniętym obiegu wody 
oraz urządzeniami do oczyszczania ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Pomiędzy 
nawami usytuowano pomieszczenia dla pracowników oraz pomieszczenia techniczne. 
Przewidywane zatrudnienie do 10 osób. Dla pracowników przewidziano szatnię, 
pomieszczenie socjalne z miejscem do higienicznego spożywania posiłków oraz węzeł 
sanitarny z natryskiem. W halach zapewniono oświetlenie światłem dziennym poprzez 
świetliki dachowe usytuowane symetrycznie względem naw oraz dwie bramy wjazdowe z 
przeszkleniami.  

I.  


