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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 2021, 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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021 pracownicy PSSE w Elblągu przeprowadzili 10045 wywiadów 
epidemiologicznych, które były wykonywane między innymi z powodu zakażenia wirusem 
SARS-Cov-2 (9479) 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 COVID-19 zostały wprowadzone do ogólnopolskiego 
elektronicznego Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE). 
  
 



 
 

Strona: 4 

1. Zachorowalność na wybrane choroby zakaźne. 
 
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 2021 do PSSE w Elblągu zgłoszono 11 przypadków zachorowań wywołanych 
przez pałeczki Salmonella. Hospitalizowano 7 osób. Zakażenia w/w patogenem w 11 
przypadkach dotyczyły przewodu pokarmowego.  
            Wystawiono 1 decyzję administracyjną dot. m. in. ograniczenia osobie dorosłej 
wykonywania prac przy, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.  
 W roku 2021 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 2021 zanotowano 124 przypadki innych bakteryjnych zakażeń 
jelitowych (znaczny wzrost w stosunku do roku 2020) wywołanych m. in. przez Clostridium 
difficile (115 zakażeń), E. coli biegunkotwórczą (1 zakażenie), Campylobacter (7 zakażeń)       
i Yersinię enterocoliticę (1 zakażenie). Ogółem z w/w zakażeń jelitowych hospitalizowano 
123 osoby, w tym 8 dzieci do lat 3.  

Liczba stwierdzonych zakażeń przewodu pokarmowego wywołanego przez C. difficile 
zwiększyła się w roku 2021. 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 2021 zanotowano 34 zakażenia jelitowe wywołanych przez wirusy (wykres Nr 
3), w tym: 

 17 przypadki wywołane przez rotawirusy, 
 16 przypadków wywołanych przez wirusy nieokreślone, 
 1 przypadek wywołany przez adenowirusy. 

 
 Zdecydowana większość zachorowań zdiagnozowana była u dzieci do lat 2, bo aż 26 
zachorowań – 26 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. Minister Zdrowia podpisał 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, gdzie 
wskazano, że dzieci urodzone po 31.12.2020 są objęte bezpłatnymi szczepieniami przeciw 
rotawirusom. 
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1.4. Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe biologicznie nieokreślone (BNO),              
o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 
 

W roku 2021 do PSSE w Elblągu zgłoszono 107 przypadków BNO (wykres Nr 4). 
Zachorowania dotyczyły w większości dzieci do 2 roku życia (62 przypadki, z czego 55 było 
hospitalizowanych) – wykres Nr 4a. Łącznie leczeniem szpitalnym objęto 69 osób.  
 Liczba nie zdiagnozowanych laboratoryjnie infekcji przewodu pokarmowego               
o podłożu zakaźnym wzrosła w stosunku do poprzedniego roku. 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.  
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1.5. Inwazyjna choroba meningokokowa 
 

W roku 2021 zarejestrowano 1 przypadek 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 2021 roku objęto chemioprofilaktyką  2 
osoby z bliskiego otoczenia chorego.  

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 2021 roku zgłoszono 16 potwierdzonych przypadków boreliozy (w roku 2020 było 
18 takich przypadków), z czego 1 osoba podlegała hospitalizacji. 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 2021 na terenie Elbląga zarejestrowano 103 ryzykownych kontaktów ludzi ze 
zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi (pogryzienia, podrapania itp.). 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 37 osób.  
 W roku 2021 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 2021 wśród mieszkańców Elbląga zarejestrowano ogółem 4 przypadki 
zakażeń wirusem wzw typu B, w tym 1 przypadek ostrego zachorowania.  

 W 2021 r. zarejestrowano  2 osoby zakażone 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 2021 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 2021 do PSSE w Elblągu zgłoszono 3 przypadki zachorowań wywołanych 
przez pneumokoki, które przebiegały w postaci posocznicy (2 przypadki) i 1 przypadek jako 
choroba inwazyjna inna określona i nieokreślona. 

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. Ospa wietrzna.  
 

   W 2021 r. zarejestrowano 111 przypadków zachorowań na ospę wietrzną, z czego 
najwięcej zachorowań odnotowano w miesiącach od listopada do grudnia, 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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1.12. Odra    
 
 W 2021 r. do PSSE w Elblągu nie zgłoszno żadnych zachorowań na odrę.   
Należy pamiętać, że na odrę chorują głównie osoby nieszczepione, z osłabionym  układem 
odpornościowym. Rosnąca liczba zachorowań na odrę jest związana  z większą liczbą 
rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci. 
 
 
 
1.13. COVID-19 

 

 W związku z ogłoszonym stanem epidemii w całym kraju w  2021 r. Inspekcja 
Sanitarna  w Elblągu nadal wykonywała  podstawowe działania przeciwepidemiczne, według  
obowiązujących  procedur i   zasad, pracując  przez 7 dni w tygodniu oraz co najmniej  od 
godz. 7.25 do 21.00. 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 2021  r.  zarejestrowano  9479  przypadków  zakażeń  SARS-CoV-2  (COVID-19)  
w tym  707  hospitalizacji. Zgonów z powodu zakażenia SARS-CoV-2  było  282 największą 
liczbę zgonów  zarejestrowano w przedziale wiekowym  60 plus  (266 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 były obowiązkowej kwarantannie 10- cio  lub 17- to 
dniowej. Od 15 grudnia kwarantanna była również nakładana na osoby zaszczepione i 
ozdrowieńców z racji zamieszkania z osobą dodatnią. Takich osób  było 25906. 
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Jednostka chorobowa Liczba  
zachorowań 

Liczba 
hospitalizacji 

Zapadalność 

 
1. Salmonelozy - ogółem 
 

 
11 

 

 
7 

 

 
10,1 

 

2. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) 
 

124 
 

123 
 

113,7 
 

3. Wirusowe zakażenia jelitowe (razem) 
 

34 
 

34 
 

31,2 
 

4. Biegunki i zakażenie żołądkowo-jelitowe  
   o prawdopodobnie zakaźnym  
   pochodzeniu-ogółem  
 

 
 

107 
 

 
 

69 
 

 
 

98,1 
 

5. Płonica  (szkarlatyna) 
    

1 
 

0 
 

0,9 
 

6. Choroba wywołana przez Streptococcus    
    pyogenes w tym róża 
 

19 
 

 

14 
 

 

17,4 

 
7.  Krztusiec  
 

 
1 

 

 
0 

 

 
0,9 

 

 
8. Borelioza 
 

16 
 

1 
 

14,7 

 
9. Szczepieni p/wściekliźnie 
 

37 
 

0 
 

33,9 

 
10. Ospa wietrzna 
     

111 0 101,8 

 
11. WZW typ B –przewlekłe i BNO 
 
 

 
3 

 

 
0 

 

 
2,8 

 
12. WZW typ C – przewlekłe i BNO 
 

 
2 

 

 
0 

 
1,8 

 
13. Kiła (razem) 
 

 
4 

 

 
1 

 
3,7 
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14. Choroba wywołana przez Haemophilus 
influenzae (ogółem) 
 

  
1 

 

 
1 

 
0,9 

 
15. Gruźlica  
 

 
5 

          

 
5 

 
4,6 

 
16. Choroba wywołana przez Streptococcus 
pneumoniae (ogółem) 

 
3 

 
3 

 
2,8 

 
17. Zakażenia SARS-CoV-2 

 
9479 

 
707 

 
8694,6 

 
18. Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) 

 
1 

 
1 

 

 
0,9 

 
19. Inne choroby przenoszone drogą płciową 
wywołane przez Chlamydie. 

 
1  

 
1 

 
0,9 

 
20. Zapalenie mózgu inne i nieokreślone 

 
2 

 
2 

 
1,8 
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 Ocena sytuacji epidemiologicznej niektórych chorób zakaźnych na obszarze Miasta 

Elbląga. 
Rok 2021 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 

 
        9 

- 
26 
1 

69 
47 
1 

35 
14 
2 

23 
31 
- 

40 
176 

- 
- 

22 
14 
- 
3 
- 
- 
1 
1 
6 
- 

 
24 
- 

44 
2 

155 
76 
2 

46 
13 
1 

25 
24 
- 

50 
174 

- 
8 

27 
13 
- 
3 
- 
- 
1 
1 
7 
2 

 
19 
- 

100 
- 

117 
54 
1 

69 
2 
1 

18 
27 
- 

20 
274 

- 
1 

21 
7 
- 
2 
2 
- 
2 
1 
9 
- 

 
25 
- 

49 
- 

56 
62 
- 

28 
4 
3 

15 
20 
- 

30 
240 

- 
1 

17 
20 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
5 
- 

 
27 

- 
77 
 

27 
23 
1 
9 
1 
- 

10 
18 
- 

31 
206 

- 
- 
2 
- 
- 
1 
- 
- 
7 
- 
- 
-- 
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III. Stan sanitarny podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych na terenie Miasta 
Elbląga w 2021 r. 

 W roku 2021 skontrolowano 9 obiektów służby zdrowia spośród 337 ujętych               
w ewidencji. Przeprowadzono 10 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 7 
obiektów,  

W 2021 r. ze względu na trwającą pandemię nie przeprowadzono żadnych kontroli                
w praktykach zawodowych: lekarskich,  pielęgniarskich ani w obiektach z pozostałą 
działalnością medyczną. 

 
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 podmioty lecznicze 
podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne, a także inne obiekty, takie jak 
medyczne laboratoria diagnostyczne, zakłady rehabilitacji leczniczej, pogotowia ratunkowe 
itp. 
         W 2021 r. PPIS w Elblągu wydał 3 decyzje administracyjne na podmioty lecznicze, 
które dotyczyły  przedłużenia terminu wykonania zarządzeń PPIS. 
 
 
 

Szpitale 
 
  
 W 2021 r. nie przeprowadzono zaplanowanych kontroli stanu sanitarnego                   
w  szpitalach. Natomiast w dwóch szpitalach tj. Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy  ul. 
Królewieckiej 146 w Elblągu oraz  Szpitalu Miejskim przy ul. Komeńskiego 35  w Elblągu 
przeprowadzono kontrole w związku z interwencjami. Interwencja w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym dotyczyła  nieprzestrzegania reżimu sanitarnego na oddziale ginekologiczno-
położniczym natomiast interwencja w Szpitalu Miejskim dotyczyła  nieprzestrzegania reżimu 
sanitarnego na oddziale psychiatrycznym. W obydwu przypadkach zarzuty nie potwierdziły 
się. Ponadto w WSzZ w Elblągu przeprowadzono rekontrolę wykonania decyzji PPIS            
w Elblągu i stwierdzono wykonanie zaleceń PPIS w Elblągu. 
 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. Narzędzia były prawidłowo przechowywane, 
oznakowane. Personel stosował środki ochrony osobistej,  przestrzegano procedurę mycia      
i dezynfekcji rąk.  
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 W roku 2021 pomimo trwającego stan epidemii kontynuowano proces 
dostosowywania warunków technicznych i funkcjonalnych pomieszczeń  do obowiązujących 
wymogów. W ramach tych działań wykonano m.in. : 
 
Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu: 
- wykonano meblową zabudowę wnękową  na sali operacyjnej oddz. Otolaryngologicznego 
- odświeżono powłoki malarskie oraz zabezpieczono ściany płytą PCV i narożnikami 
ochronnymi na oddz. Chirurgii Ogólnej, 
- przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie na oddz. 
Ginekologicznym, 
- zabezpieczono ściany płytą i narożnikami ochronnymi PCV, odświeżono powłoki malarskie 
w wybranych gabinetach Centralnej Sterylizatorni,  
- doposażono w meble Domowy Ośrodek Leczenia Tlenem oraz Zakład Rehabilitacji wraz       
z dyżurką pielęgniarek, 
- zabezpieczono ściany płytami ochronnymi PCV w głównych ciągach komunikacyjnych 
Bloku Operacyjnego, 
- wymieniono skorodowane stelaże natryskowe we wszystkich oddziałach, 
- przeprowadzono remont gabinetu  pielęgniarki przyszpitalnej wraz z doposażeniem 
(gabinet nr 063), remont gabinetu oddziałowej na OIOM Noworodka wraz z doposażeniem, 
remont gabinetu z-ca oddziałowej  na SOR-e  wraz z doposażeniem oraz remont gabinetu 
usług medycznych wraz z doposażeniem,  
- przeprowadzono renowację stolarki drzwiowej na oddziałach: Neurologicznym, Chirurgii 
Onkologicznej, Ortopedycznym, 
- doposażono w meble gospodarcze brudowniki na oddziałach Chirurgii Ogólnej i Oddziale  
Wewnętrznym II, 
- kompleksowo odświeżono powłoki malarskie w pomieszczeniach wraz z zabezpieczeniem 
ścian płytą oraz narożnikami na oddziale Kardiologii Inwazyjnej. 
 
Szpital DaVita   przy ul. Związku Jaszczurczego  22 w Elblągu 
-  wymalowano hol na parterze szpitala, wymieniono siedziska na poczekalni, wymieniono 
wszystkie  dozowniki do środków dezynfekcyjnych i mydła w płynie.  
 
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  
b/z 
 
Szpital  Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35  
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Modernizacja 
Oddziału Chirurgii Dziecięcej - II pietro, segment "D" w lokalizacji Szpitala przy ul. 
Komeńskiego,  
- wykonano instalację  poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 
i Żeromskiego roboty budowlane, drogowe i instalacyjne, 
- modernizacja pomieszczeń II piętra budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w 
Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 w celu dostosowania dla potrzeb badań gastroskopii oraz 
kolonoskopii.  
- montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w pomieszczeniach poddasza w budynku 
Szpitala przy ul. Komeńskiego, 
- budowa podjazdu dla karetek wraz z zadaszeniem na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana 
Pawła II w Elblągu, 
- budowa zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana 
Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 (Dz. Nr 54/2), 
- wykonano instalację  gazów medycznych (sprężone powietrze oraz próżnia) w Szpitalu 
Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu  ul. Żeromskiego 22 - dostawa stacji sprężarek 
powietrza medycznego i stacji pomp próżniowych, 
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- dostosowano pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej w budynku Szpitala 
Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 w celu zamontowania 
tomografu komputerowego Revolution EVO z wyposażeniem, 
- montaż Tomografu Komputerowego Revolution EVO wraz z wyposażeniem,  
- modernizacja stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego polegająca na wymianie 
zbiornika z tlenem ciekłym - 3 tonowego na 6 tonowy wraz z dwoma parownicami 
atmosferycznymi i systemem telemetrii w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu,  
- budowa rampy transportowej do rozładunku towarów  w Szpitalu Miejskim w Elblągu           
w lokalizacji przy ul. Komeńskiego, 
- modernizacja urządzenia dźwigowego  poprzez wymianę 1 szt. urządzenia dźwigowego, 
osobowego w wykonaniu szpitalnym do przewozu łóżek i osób niepełnosprawnych                
w istniejącym szybie windowym  budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu       
w lokalizacji przy ul. Komeńskiego, 
- dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w budynku Szpitala Miejskiego 
św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22 w celu zamontowania mammografu 
cyfrowego, montaż mammografu cyfrowego, 
- montaż ścianek z drzwiami z profili aluminiowych do Oddziałów w budynku głównym 
Szpitala Miejskiego w lokalizacji  przy ul. Komeńskiego 35 w celu wydzielenia stref izolacji 
chorych,  
 - remont pomieszczeń w budynku po dawnej Szkole Rodzenia dla potrzeb gabinetów 
Poradni Medycyny Pracy, 
- remont pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej (remont węzłów sanitarnych, 
brudownika, kuchni oddziałowej, gabinetów zabiegowych oraz sal chorych),  
- remont pokrycia dachu budynku agregatu prądotwórczego w lokalizacji przy ul. 
Komeńskiego,   
- modernizacja instalacji gazów medycznych w oddziałach szpitalnych w lokalizacji szpitala 
przy ul. Komeńskiego (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Rehabilitacji 
ogólnej i neurologicznej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział 
Okulistyczno - Laryngologiczny, Oddział Chirurgii Ręki)  w celu dostosowania do wymogów 
technicznych . 
 
 
Placówki otwartej służby zdrowia (przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie 
specjalistyczne, indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie itp.) 
 
W roku 2021 skontrolowano stan sanitarny w siedmiu podmiotach leczniczych wykonujących 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w tym:  
- w jednym podmiocie leczniczym stomatologiczny kontrolę przeprowadzono w związku z 
interwencją dotyczącą nieprzestrzegania  reżimu sanitarnego. 
- w jednym podmiocie leczniczym stomatologicznym przeprowadzono rekontrolę wykonania 
decyzji PPIS, zarządzenia zostały wykonane w całości.  

W 2021 r. PPIS w Elblągu nie wydał żadnej decyzji administracyjnej na placówki 
otwartej służby zdrowia  w związku ze złym stanem sanitarno-epidemiologicznym.  

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.). Podmioty lecznicze 
przeprowadzają wstępną dezynfekcję, mycie oraz sterylizację narzędzi w wydzielonym do 
tego celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego z zapewnieniem ciągu 
technologicznego. 

W roku 2021 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). Placówki miały zawarte umowy z 
firmami, uprawnionymi do odbioru i utylizacji odpadów medycznych.  
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 W związku z trwającą pandemią szpitale zostały zobligowane do realizacji świadczeń 
opieki zdrowotnej dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV- 2 i tak:  
 
Szpital Miejski Św. Jana  Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35  decyzjami 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego był zobligowany do realizacji świadczeń opieki 
zdrowotnej dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 i zapewnił następujące łóżka COVID: 
 

- Decyzją Wojewody W-M  nr 8/2021 z dn. 26.03.2021  Szpital zapewnił 188 łóżek 
COVID    w tym 15 łóżek respiratorowych, 
- Decyzją Woj. W-M nr 9/2021 z dn. 19.05.2021 Szpital zapewnił 66 łóżek COVID w 
tym         0 respiratorowych, 
- Decyzją Woj. W-M nr 10/2021 z dn. 26.05.2021 Szpital zapewnił 66 łóżek COVID 
w tym      5 respiratorowych, 
-Decyzją Woj. W-M nr 11/2021 z dn. 01.06.2021 Szpital zapewnił 55 łóżek COVID w 
tym       5 respiratorowych, 
-Decyzją Woj. W-M nr 12/2021 z dn. 07.06.2021 Szpital zapewnił 33 łóżek COVID w 
tym       5 respiratorowych, 
-Decyzją Woj. W-M nr 13/2021 z dn. 02.07.2021 Szpital zapewnił   5 łóżek 
buforowych 
-Decyzją Woj. W-M nr 14/2021 z dn. 25.10.2021 Szpital zapewnił 33 łóżek COVID w 
tym       5 respiratorowych, 
-Decyzją Woj. W-M nr 16/2021 z dn. 06.11.2021 Szpital zapewnił 38 łóżek COVID, 
które następnie zwiększono do  61  w tym 10 respiratorowych 
-Decyzją Woj. W-M nr 17/2021 z dn. 02.12.2021 Szpital zapewnił 57 łóżek COVID w 
tym       6 respiratorowych 
-Decyzją Woj. W-M nr 18/2021 z dn. 07.12.2021 Szpital zapewnił 87 łóżek COVID w 
tym          6 respiratorowych 

 
Ponadto w Szpitalu Miejskim zapewniono 5 łóżek buforowych (obserwacyjnych).  
W szpitalu nadal hospitalizowani są pacjenci z COVID-19.  
 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146  wydzielił 6 łóżek 
przeznaczonych do hospitalizacji  pacjentów z  COVID-19 na  Specjalistycznym Oddziale 
Ratunkowym. Pacjenci hospitalizowani byli  do czasu zorganizowania transportu  do innych 
szpitali dedykowanych do leczenia chorych z COVID-19, izolatorium lub izolacji domowej.  
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IV. Szczepienia ochronne 
 

W roku 2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu nadzorował  
i koordynował wykonywanie rządowego programu uodporniania wrażliwych populacji przeciw 
chorobom zakaźnym w 15 podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej  
i 5 podmiotach leczniczych w lecznictwie zamkniętym dla mieszkańców powiatu 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 obowiązkowych była nieco niższa niż w 2020 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 Elbląga objęły opieką profilaktyczną 22 113 dzieci do lat 19, w tym 883 urodzonych 
w 2021 roku. 
 
Szczepienia obowiązkowe 
 

W 2021 roku zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych 
w powiecie wykonano w wyznaczonej populacji do lat 19 obowiązkowe szczepienia 
przeciwko wzw b, rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, pneumokokom, odrze, 
śwince i różyczce.  
Dodatkowo w ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych uodporniono: 

 przeciwko ospie wietrznej 283 dzieci uczęszczających do żłobków i klubików 
dziecięcych; 

 przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - 276 osób dorosłych. 
 
W roku sprawozdawczym obniżył się odsetek zaszczepionych dzieci w stosunku do 

roku ubiegłego. Do spadku uodpornienia przyczynił się trwający od wiosny 2020 roku stan 
pandemii COVID-19 jak również potwierdzone trwałe lub okresowe przeciwwskazania 
zdrowotne do szczepień oraz coraz większa liczba dzieci nieszczepionych z powodu nie 
wyrażania zgody na szczepienie przez ich opiekunów. Jednak podobnie jak w latach 
poprzednich tak i w roku 2021 podmioty lecznicze z Elbląga, realizujące Program szczepień 
ochronnych, osiągnęły jeden z najwyższych w województwie warmińsko-mazurskim 
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 2021 PPIS w Elblągu 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 466 
mieszkańców Elbląga, w tym 328 osób otrzymało dawkę przypominającą a pozostałe pełen 
cykl szczepień. 
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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. Covid-19, grypa, pneumokoki, 
ospa wietrzna, meningokoki, zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, kleszczowe 
zapalenie mózgu, wirusowe zapalenie wątroby A i B).  

 
W roku sprawozdawczym zaszczepiono ogółem zalecanymi szczepieniami 7 461 

osób co stanowi 6,9% w stosunku do liczby mieszkańców objętych opieką medyczną przez 
podmioty lecznicze działające na obszarze Elbląga, w tym do 19 lat 967 dzieci co stanowi 
4,4%.  
 
W związku z szerzącą się pandemią COVID-19, nadal było zainteresowanie wśród 
mieszkańców szczepieniami przeciw patogenom atakującym układ oddechowy, głównie 
przeciw pneumokokom i przeciw grypie. Szczepienia zalecane przeciwko grypie wykonano 
na wyższym poziomie jak w roku ubiegłym, wpływ na to miało wprowadzenie bezpłatnych 
szczepień dla populacji powyżej 18 roku życia. 
 

W 2021 roku przeciwko grypie zaszczepiono ogółem 5 709 osób. Stanowi to zaledwie 
5,3% w stosunku do liczby mieszkańców objętych opieką medyczną przez podmioty 
lecznicze działające na obszarze Elbląga. Wśród ogółu zaszczepionych przeciwko grypie: 

 do 19 lat - 449 osób, co stanowi 2,1 %. 
 dorośli - 5260 osób, co stanowi 6,0 %- w tym powyżej 65 lat – 2 774 osoby co 

stanowi 48,6 % ogólnie zaszczepionych przeciwko grypie. 
 

Przeciw pneumokokom zaszczepiono 515 osób co stanowi spadek zaszczepionych  
o ok. 33 % szczepień wykonanych w 2020 roku. Do uodpornienia przeciw pneumokokom 
przyczyniła się również kontynuacja realizacji „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 – łącznie uodporniono 273 osoby z w/w grupy 
ryzyka.       

Podmiotami leczniczymi działającymi na terenie Elbląga, które wyróżniają się ilością 
wykonanych szczepień zalecanych są przychodnie: Alfa, Duży Medyk, Jaśminowa, Luxmed, 
Ostoja, Panakeja, Zatorze, Zawada, Zdrowie i Poradnia Specjalistyczna w Szpitalu Miejskim. 
 
Uchylający się od szczepień 
 

Coraz większy problem stanowią rodzice, którzy bez uzasadnienia odstępują od 
szczepienia swoich dzieci - pomimo licznych wezwań nie zgłaszają się lub nie wyrażają 
zgody na szczepienia. Od kilku lat wzrasta liczba odmów szczepień dzieci.  
W 2021 roku w Elblągu prowadzono postępowanie administracyjne wobec rodziców 216 
nieszczepionych dzieci. 
 
Wobec osiągniętego wysokiego poziomu zaszczepienia populacji, pomimo wzrostu nie 
szczepionych dzieci nie wpływa to na bezpieczeństwo epidemiczne społeczności Elbląga. 
 
Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) 
 

W roku ubiegłym zgłoszono do PSSE w Elblągu 10 łagodnych niepożądanych 
odczynów poszczepiennych (NOP) – 9 po szczepieniu szczepionką przeciw Covid-19 i 1 po 
szczepieniu szczepionką przeciw meningokokom grupy B.   
 
Działania w pandemii Covid-19 
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W związku z trwającą pandemią COVID-19 i wzrostem zachorowań zmodyfikowane 

zostały działania PPIS w Elblągu w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień w powiecie. 
Nadal występował ograniczony dostęp do bezpośredniej działalności kontrolnej w punktach 
szczepień - w 2021 roku przeprowadzono tylko 5 kontroli. 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.  
Pracownicy prowadzący nadzór nad szczepieniami ochronnymi w związku z wprowadzeniem 
reżimu sanitarnego i bezpiecznymi zasadami szczepień, położyli 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 
ryzyko powstawania ognisk epidemicznych chorób, którym poprzez realizację PSO mamy 
obowiązek przeciwdziałać. Dlatego też w punktach szczepień zalecono, aby po 
zastosowaniu metod profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2 i wdrożeniu kluczowych zasad 
realizacji programu szczepień (PSO) w czasie pandemii, nie opóźniać wykonywania 
szczepień obowiązkowych i zalecanych. Działania takie kontynuowane będą – 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,  
 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 27 654. 
 

 
 



 
 

Strona: 25 

V. OCENA ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ W ROKU 2021 r. 
 
 
 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 2021 r. zaplanowano i pobrano 74 próbki wody, 
które przekazano do analiz laboratoryjnych, w tym 68 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  takie wskaźniki jakości jak m.in.: 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 2021 r. podobnie jak w roku 2020 wykazywała zgodność oznaczanych 
parametrów z obowiązującymi w 2021 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 2021 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. 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 
ścieków w Gronowie Górnym i w mieszkaniu prywatnym przy ul. Szafirowej oraz w sklepie 
przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 7 w Elblągu. W strefie „dolnej” wytypowano 6 punktów 
kontrolnych do których zalicza się: hydrofornię Stok, punkty kontrolne przy ulicach: 
Żyrardowskiej i Sienkiewicza jak również wymiennikownię ciepła przy ul. Myliusa oraz 
SUW „Browar” przy ul. Koźlej i dom wielorodzinny przy ul. Mierosławskiego.  
W „dolnej” strefie zaopatrzenia, najwięcej osobników żywych, jak i martwych odnotowano w 
punkcie kontrolnym w mieszkaniu prywatnym w Gronowie Górnym, natomiast w 
przepompowni ścieków w Gronowie Górnym nie wskazano obecności żadnej formy. W 
pozostałych punktach kontrolnych pojawiały się sporadycznie pojedyncze żywe i martwe 
osobniki. Inaczej sytuacja kształtowała się w „górnej” strefie zasilania, gdzie nie stwierdzono 
żadnej formy ośliczki wodnej. 
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 się na terenie miasta Elbląga 
oraz „Szopy”, zlokalizowanej w miejscowości Karczowiska Górne.  
Stan sanitarno–techniczny urządzeń wodociągowych elbląskiego systemu zaopatrzenia w 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na koniec roku 2021 nie budził zastrzeżeń.  
Ponadto w 2021 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. 
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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. 
 
W roku sprawozdawczym pracownicy tut. Stacji pobrali do badania kontrolne próby wody ze 
wszystkich objętych nadzorem pływalni tj.: z Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka ” w Elblągu, 
z pływalni przy ul. Robotniczej, z pływalni w Hotelu „Młyn” w Elblągu i z pływalni w Hotelu 
„Focus” w Elblągu –  jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym 
odpowiadała wymogom obowiązujących przepisów. Również jakość ciepłej wody użytkowej 
z natrysków w ww. obiektach spełniała wymagania sanitarne. 
Administratorzy ww. pływalni prowadzili stałą, wewnętrzną kontrolę jakości wody basenowej, 
sprawozdania do tut. Stacji przedkładano terminowo. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Przeprowadzono także kontrole obiektów basenowych w zakresie utrzymania należytego 
stanu higienicznego – uchybień nie stwierdzono. 
 
 Badanie ciepłej wody w kierunku bakterii z rodz. Legionella sp. 

 W roku sprawozdawczym w ramach nadzoru pobrano 11 próbek ciepłej wody 
użytkowej z przedsiębiorstw podmiotów wykonujących działalność leczniczą, domów 
pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę tj. ze: 
- Szpitala EL-Vita przy ul. Zw. Jaszczurczego w Elblągu (2 próbki),   

- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu (2 próbki), 
- Centrum Radioterapii Usprawniania „NUMED” przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu (2 
próbki), 
- Szpitala Miejskiego LOKALIZACJA przy ul. Żeromskiego 22 (1 próbka), 

- Szpitala Miejskiego LOKALIZACJA przy ul. Komeńskiego 35 (2 próbki), 
- Hospicjum Elbląskiego przy ul. Toruńskiej w Elblągu (1 próbka), 

- Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” przy ul. Toruńskiej 17 w Elblągu (1 próbka), 
 Ponadto administratorzy ww. obiektów pobierali próbki wody do badań w kierunku 
Legionella sp. w ramach wewnętrznej kontroli ciepłej wody użytkowej na podstawie 
zaakceptowanych przez PPIS w Elblągu harmonogramów badań na rok 2021. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań PPIS w Elblągu stwierdził, że jakość ciepłej 
wody użytkowej we wszystkich ww. placówkach z wyj. Hospicjum Elbląskiego przy ul. 
Toruńskiej w Elblągu i Szpitala EL-Vita przy ul. Zw. Jaszczurczego w Elblągu, nie 
odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2294). Po przeprowadzonej analizie ryzyka zdrowotnego oraz mając na uwadze 
bezpieczeństwo zdrowotne ludzi tut. PPIS wydał decyzje z rygorem natychmiastowej 
wykonalności zakazujące użytkowania urządzeń wytwarzających aerozol wodno-
powietrzny/instalacji wody ciepłej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych 
potwierdzonych prawidłowymi wynikami badań decyzje zostały uchylone. 

Ponadto w pobranych do badań próbkach ciepłej wody użytkowej z natrysków w budynkach 
użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol 
wodno-powietrzny (elbląskie pływalnie) nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej ilości 
bakterii z rodz. Legionella sp. 
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VI. OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
 
 
 W roku 2021 pod nadzorem PSSE w Elblągu było 608 obiektów użyteczności 
publicznej. Liczba ta, w stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się o 4. Ponadto nadzorem 
objętych było 5 szpitali i 19 śr. transportu publicznego. Podmioty działające w tych obiektach 
świadczyły zróżnicowane usługi dla ludności, które wiązały się z różnorodnymi 
zagadnieniami sanitarno-higienicznymi oraz potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.  

Analogicznie do lat ubiegłych, największą grupę wśród tych obiektów 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 2021 rok 
326 obiektów, w 294 - tj. 90,2% ww. obiektów nie przeprowadzono kontroli sanitarnych. Poza 
tym skontrolowano 6 środków transportu (spośród 19 objętych nadzorem). Kontroli w 
szpitalach nie przeprowadzono. Przyczyną odstąpienia od kontroli była głównie 
likwidacja/zawieszenie prowadzonej działalności a także czasowe ograniczenia jej 
prowadzenia w związku z epidemią COVID-19. W związku z obowiązującym na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, ze względu na bezpieczeństwo zarówno 
pracowników jak i osób uczestniczących w kontroli jako strona, kontroli nie przeprowadzono. 
Istotny wpływ na ilość wykonanych kontroli miało także przesunięcie pracowników Sekcji 
Higieny Komunalnej do zadań przeciwepidemicznych (obsługa sekretariatu, zadania z 
zakresu epidemiologii tj. przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych, telefoniczne i 
pisemne udzielanie odpowiedzi petentom, obsługa systemów: EWP i SEPIS, dyżury 
popołudniowe w dni robocze i w weekend oraz w dni świąteczne, praca zdalna, wspólne 
kontrole z Policją w zakresie przestrzegania obostrzeń przeciwepidemicznych w obiektach 
użyteczności publicznej m.in. w galeriach handlowych, obiektach fryzjerskich i fryzjersko-
kosmetycznych, obiektach fitness i hotelowych, prowadzenia postępowań administracyjnych 
w związku z naruszeniem nakazów, zakazów i obostrzeń, absencje pracowników, jako 
opiekunów osób małoletnich (zamknięte żłobki i przedszkola, oraz szkoły z powodu 
nałożonych kwarantann). 

 
Poza niezbędnymi kontrolami planowymi przeprowadzono wyłącznie kontrole 

interwencyjne m.in. w obiektach użyteczności publicznej lub dot. nieprzestrzegania 
obostrzeń przeciwepidemicznych w związku z Covid-19 a także kontrole związane z 
odbiorem sanitarnym obiektu. 
W roku 2021 skontrolowano 6 środków transportu publicznego i 3 środki transportu 
specjalnego (do przewozu zwłok i szczątków ludzkich) – zastrzeżeń nie stwierdzono.  
 
Podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych w roku 2021 nie stwierdzano 
nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej. 
 
PPIS w Elblągu w 2021 r., mając na uwadze częściowe zniesienie ograniczeń wynikających 
z obowiązującego w Polsce stanu epidemii, wydał 11 opinii dotyczących imprez masowych 
(o 8 więcej niż w 2020 r.), w tym:   
 - 6 w formie postanowienia, z czego 2 dotyczyły imprez sportowych (organizowanych przez: 
Związkowy Klub Sportowy „Olimpia” w Elblągu i Elbląski Klub Sportowy „START” Elbląg) a 4 
dotyczyły imprez o charakterze kulturalno–rozrywkowym (organizowanych w: Hali Sportowo-
Widowiskowej „MOSiR” w Elblągu i w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu)  
 - 5 w formie opinii sanitarnej dot. imprez masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym 
(organizowanych w Hali Sportowo-Widowiskowej „MOSiR” w Elblągu) 
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W roku sprawozdawczym, w związku z dużym obciążeniem pracowników Sekcji Higieny 
Komunalnej obowiązkami wynikającymi ze stanu epidemii, kontroli imprez masowych nie 
przeprowadzano. 
 
 W sezonie letnim 2021 r. nie przeprowadzono kontroli obiektów małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanych przy placach zabaw, będących pod nadzorem tut. 
PSSE, nie pobierano także do badań prób piasku z piaskownic. Natomiast w trakcie 
bieżących kontroli parków/zieleńców objęto nadzorem kontrolnym, znajdujące się na ich 
terenie obiekty mis-r. 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 związku z trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stanem epidemii, w dniu 25.05.2021 r. przesłano do zarządzających placami zabaw pismo 
przypominające o „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dotyczących funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w 
trakcie epidemii SARS-CoV-2”. W w/w piśmie zwrócono także uwagę na konieczność 
wzmożenia nadzoru nad placami zabaw i terenami rekreacyjnymi, zabezpieczenie 
piaskownic przed dostępem zwierząt domowych (psy, koty) oraz ptactwa, a szczególnie na 
stan higieniczny sprzętu do zabaw i częstotliwość wymiany piasku w piaskownicach. 
 
W 2021 roku PPIS w Elblągu nie wystawił żadnej decyzji administracyjnej, dot. złego stanu 
sanitarno-technicznego obiektu użyteczności publicznej. W obiektach, poddanych kontroli 
zgodnie z planami pracy na 2021 r., nie stwierdzono zastrzeżeń w zakresie sanitarno-
porządkowym -  mandatów karnych nie nałożono. 
Natomiast, w związku z interwencją, która do tut. PSSE wpłynęła mailem w dniu 16 lipca 
2021 r. w sprawie braku przestrzegania zasad higieny i sterylizacji narzędzi, podczas 
świadczenia usług kosmetycznych, upoważnieni pracownicy PSSE w Elblągu przeprowadzili 
kontrolę gabinetu kosmetycznego przy ul. Wspólnej 9D w Elblągu, podczas której 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku posiadania opracowanych procedur 
higienicznych i sterylnych narzędzi wielokrotnego użytku, a także nieprawidłowej gospodarki 
odpadami. Nałożono na kontrolowaną mandat karny, którego przyjęcia odmówiła. 
Skierowano zatem wniosek o ukaranie do sądu Rejonowego w Elblągu, dot. nieposiadania 
sterylnych narzędzi wielokrotnego użytku i niestosowania się do wymaganych procedur 
higienicznych zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.   
 
 
W roku 2021, 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 związana była z uciążliwościami występującymi w lokalach 
mieszkalnych i usługowych takich jak: 

zalewania ściekami lokalu mieszkalnego 
niewłaściwych warunków mieszkaniowych 
niewłaściwego stanu higienicznego klatki schodowej i piwnicy 
dot. hałasu i uciążliwych zapachów w lokalu usługowym 
dot. braku bieżącej czystości w lokalu usługowym 
dot. immisji hałasu pochodzącego z urządzeń w sklepie mięsnym  
dot. gołębi i ich odchodów 
utrzymania pojemników na odpady w niewłaściwym stanie sanitarnym i porządkowym 
dot. zbieractwa i gromadzenia śmieci w lokalu mieszkalnym 
dot. martwych zwierat w obrębie zamieszkiwanej posesji. 

Pozostałe zgłoszenia związane były z naruszeniami obostrzeń, zakazów i nakazów, w 
związku z ogłoszeniem epidemii: 
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 naruszenie nakazu zakrywania ust i nosa, brak przestrzegania obostrzeń 
ogłoszonych w związku ze stanem epidemii w obiekcie użyteczności publicznej i w 
środkach transportu publicznego. 

Interwencje rozpatrzono lub przekazano właściwym organom.     
 

Ponadto, w 2021 r. udzielono pisemnych informacji na zgłaszane zapytania i wątpliwości dot 
głównie: 

 wymogów dla nowo otwieranych zakładów kosmetycznych i salonów fryzjerskich 
 udzielenia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej 
 prawidłowego usytuowania gołębnika. 

 
 
W związku z relatywnie małą ilością przeprowadzonych kontroli w obiektach użyteczności 
publicznej, wynikającą z ograniczeń obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii, a także zaangażowania pracowników Sekcji Higieny Komunalnej w działania  
przeciwepidemiczne i z zakresu epidemiologii brak jest obiektywnej możliwości wskazania 
obiektów zasługujących na szczególne wyróżnienie ze względu na wzorowy stan sanitarno-
higieniczny obiektu.  
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VII. Raport Sekcji Higieny Pracy  
 

 
Głównym kierunkiem podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Elblągu w roku 2021 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 2021 na terenie Miasta Elbląga  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawował nadzór bieżący w zakresie 
higieny pracy nad 770 obiektami (ok. 20 tys. pracowników). W zakładach pracy 
przeprowadzono 16 kontroli 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 2021 wydał 8 decyzji administracyjnych 
(zawierających 10 nakazów dotyczących: braku badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy, nieprawidłowego stanu higienicznego pomieszczeń pracy i 
higieniczno-socjalnych, braku właściwej oceny ryzyka zawodowego). 
 

Do zakładów pracy na terenie Miasta Elbląga, w których występowały szczególne 
zagrożenia zdrowotne dla pracowników są zwłaszcza te, w których pracownicy są narażeni 
na działanie czynników bądź procesów uznanych za rakotwórcze dla ludzi. Od 2020 roku 
obowiązuje zmieniony wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym obejmujący dodatkowo pracowników narażonych na pyły 
drewna (wszystkich gatunków), krzemionkę krystaliczną, spaliny Diesla. Celem państwowej 
inspekcji sanitarnej w najbliższych latach będzie wskazanie pracodawcom zagrożenia, 
egzekwowanie dodatkowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa warunków pracy oraz 
ograniczanie tych narażeń. 

 
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 2021 PPIS w Elblągu prowadził 7 postępowań w związku ze zgłoszeniem 
podejrzenia chorób zawodowych u osób zatrudnionych w zakładach pracy na terenie miasta 
Elbląga, wydano 4 decyzje dot. chorob zawodowych, w tym 3 decyzje stwierdzające choroby 
zawodowe (1 przewlekła choroba obwodowego układu nerwowego, 1 choroba  układu ruchu, 
1 choroba zawodowa narządu głosu ) 



 
 

Strona: 31 

VIII. Raport o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo - żywieniowych na 
terenie  
 
W roku 2021 na terenie Miasta - Elbląg, PPIS w Elblągu sprawował nadzór sanitarny nad 995 
obiektami, w tym: 
 
- 38 obiektami produkcji żywności; 
- 606 obiektami obrotu żywnością; w tym 11 środków transportu do przewozu żywności; 
- 194 obiektami żywienia zbiorowego otwartego, w tym: 87 zakładów małej gastronomii; 
- 126 zakładami żywienia zbiorowego zamkniętego; 
- 4 wytwórniami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 
- 27 miejscami obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 
 
Skontrolowanych zostało 439 obiektów. 
Ocenę stanu sanitarnego zakładu (klasyfikację)  przeprowadzono w 260 obiektach.  
 
Mandaty karne 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli nałożono 38  mandatów karnych na sumę 9950 zł, w 
tym: 
- piekarnie       6 na sumę 1500 zł 
- sklepy spożywcze      21 na sumę 3350 zł 
  w tym super, hipermarkety    1 na sumę 100 zł 
- zakłady żywienia zbiorowego otwarte   16 na sumę 5100   zł  
  w tym zakłady małej gastronomii   6 na sumę 1500 zł 
 
Wydano: 
- 24  decyzji administracyjnych; 
- 7  decyzji zmieniających termin wykonania zaleceń; 
- 31  decyzje zezwalających na prowadzenie działalności (dotyczy zakładów 
wybudowanych, adaptowanych, zmodernizowanych) 
- 109  decyzji o nałożeniu opłat za czynności kontrolne; 
- 39   decyzji o wykreśleniu z rejestru; 
- 27  zaświadczeń o spełnieniu wymogów sanitarnych (koncesja na alkohol); 
- 77  zaświadczeń o wpisie do rejestru, o dokonaniu zmian; 
- 11  zaświadczeń na przewóz środków spożywczych; 
- 3  zaświadczenia i opinie (obiekty znajduje się pod stałym nadzorem); 
- 60  innych decyzji (rozszerzenie działalności, obiekty sezonowe) 
 
Powody nakładania mandatów: 
- 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 2020 wycofano żywność o wartości 61,89 zł , a w 
roku 2021 o wartości 1895,61 zł.) Nadal najczęściej spotykanymi wykroczeniami są 
przeterminowane artykuły spożywcze ( ziarno zbóż       i przetwory zbożowo-mączne, mleko i 
przetwory mleczne, mięso, podroby i produkty drobiarskie). 
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Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną:  
 
- liczba zakładów nadzorowanych wspólnie z IW oraz rodzaj - 8: obiekty obrotu żywnością - 4, 
obiekty produkcji żywności - 4  
- liczba wspólnych działań nie zakończonych sporządzeniem protokołu z kontroli – 0 
- liczba przeprowadzonych wspólnych kontroli –3  
- liczba zakładów, w których przeprowadzono wspólne kontrole ogółem – 3 
- rodzaje zakładów, w których podjęto czynności kontrolne (np. liczba ruchomych punktów 
obrotu, liczba sklepów mięsnych itp. (podać rezultaty kontroli) 
 
    • Kiosk mięsny nr 88, Grzegorz Guzierowicz, ul. Płk. Dąbka (Targowisko miejskie), Elbląg 
(kontrola tematyczna: „Kontrola w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu z 
dnia 08.10.2021 r. znak: PIW.pl.070.5.31.2021 dot. wykrycia Listerii monocytogenes w wyrobach 
mięsnych i wstrzymania produkcji w zakładzie Pana Guzierowicza); 
 
    • Sklep mięsny Stefania Rząca, ul. Płk. Dąbka (Targowisko miejskie), Elbląg (Kontrola w związku 
z pismem W-MPWIS znak: HŻ-N.9011.1.13.2018 z dnia 13.12.2018 r.-ASF); 
 
    • Sklep mięsny, Agnieszka Szuba, ul. Płk. Dąbka (Targowisko miejskie), Elbląg (Kontrola w 
związku z pismem W-MPWIS znak: HŻ-N.9011.1.13.2018 z dnia 13.12.2018 r.-ASF); 
W dniu 15.10.2021 r. przeprowadzono wspólnie z IW kontrole tematyczne w w/w obiektach na 
Targowisku Miejskim ul. Płk. Dąbka bn w Elblągu. W trakcie kontroli stwierdzono: w kiosku 
mięsnym brak identyfikacji wyrobów wędliniarskich. Właściciel otrzymał mandat karny w wysokości 
500 zł. W pozostałych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
    • liczba wydanych w związku z tymi działaniami decyzji – 0 
 
Realizacja porozumienia ramowego (opisać podejmowane działania, zagadnienia i uzyskane rezultaty) 

- spotkania – 0 
- szkolenia – 0 
- inne - 0 

 

Współpraca z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną: 
-przeprowadzono 3 wspólne  kontrole. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Przeprowadzono 19 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, drobiowego 
- niewłaściwa jakość gotowych potraw oferowanych do sprzedaży (kebab, placek po 
cygańsku,pizza,  sosy, sałatki,lody), 
- niewłaściwa jakość gotowych wyrobów (kiełbasa, ryż, pieczywo, herbata, wędlin), 
- niewłaściwe warunki przechowywania środków spożywczych, 
- środki spożywcze po terminie przydatności do spożycia, 

Wystawiono 3 mandaty karne na kwotę 500 zł. 
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Przeprowadzono 24 kontroli w związku z interwencją konsumentów dot. nieprawidłowego 
stanu higieniczno-sanitarnego w obiektach obrotu żywnością, zakładach żywienia zbiorowego 
otwartego i zamkniętego. 
Sprawy dotyczyły: 

- nieskutecznej wentylacji, 
- niewłaściwego składowania odpadów, 
- nieodpowiedniego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń, 
- obecności szkodników i gryzoni, 
- obecności w zakładzie zwierząt. 

 Wystawiono 1 mandat karny na kwotę 50 zł. 
 
 W zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego tj. w stołówkach szkolnych, 
szpitalach, domach opieki społecznej, półkoloniach i półzimowiskach dokonano 81 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 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 186 próbek (w tym: 184 próbek żywnościowych; 2 
próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością). 
Zakwestionowano 2 próbki: 
 

1. Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne / Ryż biały długoziarnisty- nieprawidłowa 
organoleptyka - stwierdzono wyczuwalny  przed i po ugotowaniu obcy, niewłaściwy zapach. 
Naruszenie art.6 a ust.2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 z 
późn. zm. 
Podjęto inne działania  - przekazano za pośrednictwem WSSE w Olsztynie Pomorskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
 

2. Preparat dla niemowląt, płyn / Mleko początkowe od urodzenia Bebilon Advance 1- 
przekroczenie NDP sumy 3-MCPD i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych wyrażonych jako 
3-MCPD, niezgodność z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 
2006r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w 
środkach spożywczych (Dz. Urz. L 364 z 20.12.2006 z późn. zm.). Podjęto inne działania: 
przekazano informację  właściwemu terenowo PPIS w Warszawie oraz MPWIS w 
Warszawie, zgłoszono w ramach systemu RASFF – powiadomienie informacyjne w celu 
zwrócenia uwagi. 
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 Poprawność znakowania środków spożywczych w 2021 r ( brak zakwestionowanych 
próbek) uległa poprawie w stosunku do roku 2020 (kwestionowano 3 próbki). 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  452 kontroli 
sanitarnych (kontrole przeprowadzano  przy okazji innych kontroli np. kompleksowych czy 
sprawdzających). Nałożono 8 mandatów na łączną kwotę 650, za brak przestrzegania 
nakazów i zakazów przeciwepidemicznych. 
 

 Przeprowadzono również wspólnie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w 
Elblągu i żołnierzem szeregowym Wojska Polskiego 278 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 9 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  
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 Obiekty produkcji żywności 38 32 20 - 
01 Wytwórnie lodów 4 3 3 - 

    02 Automaty do lodów 5 4 2 - 
    04 Piekarnie 6 6 5 - 
    05 Ciastkarnie 10 9 4 - 

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

   13 Wytwórnie wyrobów cukierniczych 1 1 0 - 
17 Wytwórnie suplementów diety 1 1 0 - 

21a Producenci żywności w warunkach 
żywności 

5 2 -  

21b Inne wytwórnie żywności 1 1 1 - 
 Obiekty obrotu żywnością 606 187 80 - 
       

22 
Sklepy spożywcze 400 114 63 - 

    
22a 

w tym super, hipermarkety 30 26 12 - 

       
23 

Kioski spożywcze 20 8 6 - 

    
23a 

w tym kioski na targowiskach 
sprzedające mięso 

2 2 2 - 

    
23b 

w tym kioski na targowiskach 
sprzedające inne środki spożywcze 

1 1 1 - 

       
24 

Magazyny hurtowe 28 17 9 - 

     25 Obiekty ruchome i tymczasowe 46 21 1 - 
       

26 
Środki transportu 11 11 - - 

       
27 

Inne obiekty obrotu żywnością 101 16 1 - 

 Obiekty żywienia zbiorowego 194 116 87 - 
     28 Zakłady żywienia zbiorowego otwarte 194 116 87 - 

     
28a 

w tym zakłady małej gastronomii 87 50 40 - 

     29 Zakłady żywienia zbiorowego 
zamknięte 

126 95 70 - 

     
29a 

stołówki pracownicze 2 1 1 - 

    
29b 

bufety przy zakładach pracy 3 1 1 - 

 W tym w systemie cateringowym 1 -   
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   29d bloki żywienia w szpitalach 5 5 5 - 
   

29d1 
w tym żywienie w systemie 
cateringowym 

4 4 4 - 

    
29e 

kuchenki niemowlęce 1 1 1 - 

    
29g 

bloki żywienia w domach opieki 
społecznej 

8 6 5 - 

29g1 w tym żywienie w systemie 
cateringowym 

1 1 1 - 

29h Stołówki w żłobkach i domach małego 
dziecka 

9 7 7 - 

 W tym w systemie cateringowym 5 3 0  
29i stołówki szkolne 20 13 12 - 

29i1 w tym żywienie w systemie 
cateringowym 

3 1 1 - 

29j Stołówki w bursach i internatach 5 3 3  
29k stołówki na koloniach, półkoloniach i 

obozach 
18 18 - - 

29l  stołówki w przedszkolach 40 29 25 - 
    

29l1 
w tym żywienie w systemie 
cateringowym 

6 6 6 - 

29ł stołówki w domach dziecka i 
młodzieży 

2 2 2 - 

 29m Stołówki studenckie 1 - - - 
29n Stołówki w zakładach specjalnych 2 1 1 - 
29o zakład usług cateringowych 4 4 3 - 

    
29p 

inne zakłady żywienia                                          6 5 4 - 

 W tym w systemie cateringowym 3 3 2  
31 Wytwórnie materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością 

4 3 3 - 

32 Miejsca obrotu materiałami i wyrobami 
przeznaczonymi do kontaktu z 
żywnością     

27 6 - - 

32a w tym: a) hurtownie 
               b) sklepy 

4 
23 

2 
4 

- 
- 

- 

    OGÓŁEM 995 439 260 - 
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IX. OCENA STANU SANITARNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZYCH  w ELBLĄGU 
 
 

W roku 2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawował 
nadzór nad 110 stałymi placówkami  oświatowo-wychowawczymi oraz 30 placówkami 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży (9 placówek wypoczynku zimowego i 21 placówek 
wypoczynku letniego). 

 
Przeprowadzono łącznie 72 kontrole sanitarne. 

 
Pozytywną opinię PPIS uzyskały  nowopowstałe placówki:  
- Niepubliczny Żłobek  „Mini Jedyneczka” w Elblągu, przy ul. Nowogródzkiej 7. 
 
W roku sprawozdawczym utworzono Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, przy  
ul. Agrykola 6, w którego skład weszły: 

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Elblągu, przy ul. Agrykola 6 
- IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, przy ul. Sienkiewicza 4 
- Obiekty Sportowe w Elblągu, przy ul. Kościuszki 77a i ul. Saperów 14g. 

 
W roku 2021 stwierdzono stopniową poprawę warunków higienicznych w 

placówkach oświatowo-wychowawczych - wykonano remonty kapitalne i bieżące : w 
Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Elblągu, przy ul. Agrykola 6 (remont kapitalny 
pomieszczeń dydaktycznych oraz zespołów sanitarnych na III piętrze, adaptacja 1 
pomieszczenia na salę taneczną), w Szkole Podstawowej Nr 9  w Elblągu, przy ul. 
Wybickiego 20 (remont bieżący części pomieszczeń dydaktycznych, wymiana części stolarki 
drzwiowej), w Szkole Podstawowej Nr 11 w Elblągu, przy ul. Korczaka 34 (remont bieżący 3 
pomieszczeń dydaktycznych), w Szkole Podstawowej Nr 14 w Elblągu, przy ul.  
Mielczarskiego 41 (remont kapitalny korytarzy oraz bloku żywieniowego), w Szkole 
Podstawowej Nr 18 w Elblągu, przy ul. Węgrowskiej 1 (remont bieżący 2 pomieszczeń 
dydaktycznych), w Szkole Podstawowej Nr 25 w Elblągu, przy ul. Wyżynnej 3 (remont 
kapitalny 1 zespołu sanitarnego, remont bieżący 2 pomieszczeń dydaktycznych), w 
Przedszkolu Nr 29 w Elblągu, przy ul. Gen. Andersa 5a (remont kapitalny 1 zespołu 
sanitarnego, remont 1 sali zajęć),  w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Elblągu, przy ul. 
Rypińskiej 3 (zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw dla dzieci).  

 
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 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 czterokrotnie 
prolongowanym terminem wykonania do 31.08.2022r. dot. doprowadzenia do właściwego 
stanu ścian i sufitów w pomieszczeniach na II piętrze budynku szkoły), Szkoła Podstawowa 
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 prolongowanym 
terminem wykonania do 31.08.2022r. 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 dwukrotnie prolongowanym terminem wykonania do 
31.08.2022r. dot. doprowadzenia do właściwego stanu  ścian w sali gimnastycznej), Zespół 
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Szkół Mechanicznych w Elblągu, przy ul. Komeńskiego 39 (decyzja W-MPWIS w Olsztynie z 
14.11.2018r. z dwukrotnie prolongowanym terminem wykonania 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 w salach lekcyjnych numer 004, 08, 012, w siłowni, w warsztacie 
konserwatora oraz w pomieszczeniu socjalnym sprzątaczek na II piętrze, stolarki okiennej w 
budynku szkoły, 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 
części pomieszczeń dydaktycznych i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 9  
w Elblągu, przy ul. Józefa Wybickiego 20,  
  

W skontrolowanych placówkach bieżący stan sanitarny nie budził zastrzeżeń, we 
wszystkich obiektach przestrzegane były wytyczne MEN, MZ i GIS dla placówek 
oświatowych związane z występowaniem stanu pandemii. 
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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 2021-2025, 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 2020/2021 do realizacji XV edycji programu edukacyjnego „Trzymaj 
Formę!” przystąpiło 15 szkół - 9 z Elbląga (1576 uczniów) i 6 z powiatu elbląskiego (385 
uczniów). W programie brało udział w sumie 1961 uczniów i 671 rodziców. 
Szkoły realizujące program otrzymały pakiety edukacyjne zawierające poradniki dla 
szkolnych koordynatorów i realizatorów programu, broszury dla uczniów, broszury dla 
rodziców oraz plakaty „Zdrowie na talerzu”.  
PSSE w Elblągu przeprowadziła instruktaż dla 25 szkolnych koordynatorów programu 
edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Koordynatorzy otrzymali prezentację „Założenia XV edycji 
programu „Trzymaj Formę!” oraz konspekt prezentacji.  

W ramach programu „Trzymaj Formę!” przeprowadzono dystrybucję elektronicznych 
materiałów edukacyjnych oraz znowelizowanych norm żywienia dla populacji Polski do 27 
szkół podstawowych z Elbląga i powiatu elbląskiego.  
W roku szkolnym 2021/22 do realizacji XVI edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” 
przystąpiło 20 szkół - 11 z Elbląga i 9 z terenu powiatu elbląskiego. 
 
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 oraz Facebook’a 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu na temat sytuacji 
epidemiologicznej dotyczącej zakażeń HIV w kraju i województwie Warmińsko-Mazurskim. 
Zamieszczono także informację o Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w woj. 
Warmińsko-Mazurskim. Opublikowano artykuł z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o 
zmarłych na AIDS. Poprzez stronę internetową PSSE w Elblągu zachęcono także szkoły do 
udziału w konkursie na komiks organizowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS „Komiks 
kontra AIDS”. 

Pracownicy PZiOZ w Elblągu prowadzili kampanię edukacyjną „Czy wiesz, że…”, w 
ramach której opublikowano informacje na stronie internetowej i Facebooku PSSE w Elblągu 
oraz w lokalnych mediach (gazeta „Razem z Tobą”) dot. dróg zakażenia HIV oraz o 
profilaktyki farmakologicznej HIV/AIDS. W ramach kampanii przeprowadzono również 
dystrybucję materiałów kampanijnych do 21 szkół średnich i 21 Placówek Działalności 
Leczniczej z Elbląga i powiatu elbląskiego. 
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Z okazji Światowego Dnia AIDS opublikowano na Facebook’u PSSE informację nt. 
ŚDA, epidemiologii oraz nierówności strukturalnych, które utrudniają wprowadzanie 
sprawdzonych rozwiązań w zakresie zapobiegania i leczenia HIV/AIDS. Informacja ta została 
również przesłana do lokalnych mediów – ukazała się w gazecie „Razem z Tobą” oraz 
info.elblag. Rozpropagowano również poprzez Facebook’a informację o organizowanej z 
okazji ŚDA konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”. 

Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki HIV/AIDS do 
2 szkół średnich i 3 szkół podstawowych z Elbląga oraz 6 NZOZ z Elbląga i powiatu 
elbląskiego. 
Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły średniej z Elbląga na temat 
profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. W zajęciach wzięło 
udział 26 uczniów. 
 
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 2020/2021 do programu zgłosiło się 9 przedszkoli: 7 z Elbląga i 2 z powiatu 
elbląskiego. Programem 429 przedszkolaków i 276 rodziców.  
W roku szkolnym 2021/2022 do programu zgłosiło się 8 przedszkoli, w tym 6 z Elbląga i 2 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 V edycji programu w roku szkolnym 2020/2021 wzięły udział 2 szkoły podstawowe 
z Elbląga. Programem objęto 50 uczniów klas IV i 87 rodziców.  
Pracownicy PZIOZ dokonali dystrybucji elektronicznych materiałów programowych do 7 
szkolnych koordynatorów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie: plakaty, zeszyty 
ćwiczeń, fiszki, przewodnik dla nauczycieli. 

Do VI edycji programu w roku szkolnym 2021/2022 zgłosiły się 3 szkoły podstawowe, 
w tym 2 z Elbląga i 1 z terenu powiatu elbląskiego. 
 
Akcja „Światowy Dzień Bez Tytoniu”- 31.05.2021 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. 
Z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu zamieszczono na stronie PSSE w Elblągu oraz 
opublikowano w lokalnych mediach (portEl) artykuł „Zobowiąż się do zakończenia palenia” 
wraz z informacjami o korzyściach z zaprzestania palenia. Ponadto przeprowadzono 
dystrybucję elektronicznych materiałów dot. ŚDBT do szkół podstawowych i szkół średnich 
na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego. 
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Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”- 18.11.2021 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. 
 Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia pracownicy PZiOZ przeprowadzili 
zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu – 
liczba odbiorców 19 osób.  Zamieszczono także informację na Facebooku PSSE w Elblągu 
dot. szkodliwości palenia e-papierosów oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia. 
Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do 3 szkół i 1 POZ na terenie 
Elbląga. 
 
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 2020/2021 program zrealizowało 6 elbląskich szkół średnich. 
Programem objęto 346 uczniów.  
Pracownicy PZIOZ przeprowadzili indywidualne instruktaże dla 3 szkolnych koordynatorów 
programu na temat założeń programu, sposobu realizacji oraz sprawozdawczości z 
programu. Informacje dot. realizacji programu wraz z ankietami dla uczniów i 
kwestionariuszami dla koordynatorów szkolnych przesłano także za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do 7 koordynatorów z 10 szkół, które zgłosiły się do programu.  

W ramach programu przeprowadzono także dystrybucję materiałów edukacyjnych 
dot. profilaktyki palenia tytoniu i zażywania dopalaczy do 4 szkół średnich z Elbląga. 
Do programu w roku szkolnym 2021/2022 zgłosiło się 6 szkół średnich 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 2020/2021 do programu zgłosiło się 6 szkół średnich z Elbląga. Ze 
względu na pandemię COVID-19 program zrealizowany został w 1 elbląskiej szkole średniej 
z udziałem 152 uczniów. 

Dla 2 szkolnych koordynatorów przeprowadzony został indywidualny instruktaż na 
temat założeń programu, sposobu realizacji oraz sprawozdawczości z programu. Otrzymali 
oni również informacje dot. sprawozdania z programu wraz z kwestionariuszem dla 
koordynatorów szkolnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
Do programu w roku szkolnym 2021/2022 zgłosiło się 8 szkół średnich z Elbląga. 
 
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. 
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 W roku szkolnym 2020/2021 program zrealizowały 3 elbląskie przedszkola. Programem 
objęto 139 przedszkolaków oraz 110 rodziców.  
 Przeprowadzono w ramach programu dystrybucję materiałów edukacyjnych 
programowych do 3 przedszkolnych koordynatorów programu. Przesłano także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej scenariusze zajęć programowych do 3 przedszkolnych 
koordynatorów programu wraz z linkami do webinariów programowych oraz linkiem do strony 
GIS, z której można pobrać materiały programowe. 
 W roku szkolnym 2021/2022 do programu zgłosiły się 3 przedszkola z Elbląga, 
obejmując programem 180 przedszkolaków. 
 
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, profilaktyki promieniowania UV, chorób odkleszczowych, bąblowicy, 
Barszczu Sosnowskiego, grzybobrania, zatruć pokarmowych - wraz z materiałami 
edukacyjnymi do pobrania. Artykuły przekazano także do lokalnych mediów – informacja nt. 
Barszczu Sosnowskiego, profilaktyki chorób odkleszczowych, skutków nadmiernej 
ekspozycji na promienie UV oraz bąblowicy ukazały się w: portEl, info.elblag, Razem z Tobą, 
Dziennik Elbląski.  

Przesłano do 15 organizatorów wypoczynku letniego oraz 76 szkół na terenie Elbląga i 
powiatu elbląskiego artykuły dot. bezpiecznych wakacji wraz z elektronicznymi materiałami. 
Do urzędów gmin, firm cateringowych oraz producentów żywności na terenie Elbląga i 
powiatu elbląskiego zostały wysłane informacje dot. profilaktyki zatruć pokarmowych. 
Przeprowadzono także dystrybucję materiałów edukacyjnych w formie papierowej do 29 
placówek edukacyjnych i wypoczynku letniego na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego. 
 

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 2021 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 40 
przedszkoli, w tym 33 z Elbląga i 7 z powiatu elbląskiego oraz do 44 szkół podstawowych, w 
tym 23 z Elbląga i 21 z powiatu elbląskiego - ulotki dot. rozpoczęcia nauki w szkole (dobór 
tornistrów, mebli, ogólne informacje dla rodziców, korzystanie z telefonów komórkowych) 
oraz ulotki dot. SARS-CoV-2 (10 zasad dla ucznia, 10 wskazówek dla rodzica). 
Przeprowadzono także dystrybucję papierowych materiałów dot. profilaktyki wszawicy oraz 
informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej do 10 szkół 
podstawowych (9 z Elbląga i 1 z powiatu elbląskiego) i 6 przedszkoli z Elbląga. 

Ze względu na pandemięCOVID-19 nie było możliwości organizacji spotkań z 
rodzicami przyszłych pierwszoklasistów. W zamian przeprowadzono indywidualne 
instruktaże dla 5 nauczycieli ze szkół podstawowych na terenie Elbląga. 
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3. Akcja „ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA” 
 

Światowy Dzień Zdrowia jest upamiętnieniem powstania Światowej Organizacji Zdrowia 
(7 kwietnia 1948 r.). Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na aktualną problematykę 
z zakresu zdrowia publicznego. 

Hasłem Światowego Dnia Zdrowia w roku 2021 było „Budowanie sprawiedliwszego i 
zdrowszego świata”, które miało skupiać uwagę na konieczności zapewnienia każdemu 
człowiekowi warunków życia i pracy sprzyjających zdrowiu oraz jednakowego  dostępu do usług 
zdrowotnych.   

W ramach akcji pracownicy PZiOZ opracowali i umieścili informację o Światowym Dniu 
Zdrowia 2021 na stronie internetowej PSSE w Elblągu. 
 

4. Edukacja żywieniowa 
 

W ramach edukacji żywieniowej pracownik PZiOZ zamieścił na stronie internetowej 
PSSE w Elblągu „zasady zdrowego stylu życia podczas pandemii”.  
Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do 9 szkół podstawowych i 1 
przedszkola z Elbląga oraz 9 placówek wypoczynku letniego dla dzieci (4 z Elbląga i 5 z 
powiatu elbląskiego). 

Pracownicy PZiOZ prowadzili również kampanię EFSA „Wybieraj bezpieczną 
żywność”, w ramach której zamieszczono informacje na Facebooku PSSE w Elblągu nt. 
kampanii i bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzono szkolenie dla 24 pracowników 
medycznych nt.  dodatków do żywności i bezpieczeństwa żywności. 
 

5. Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych/dopalaczy 
 

 Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do 3 szkół podstawowych i 1 
szkoły średniej z Elbląga. 
 

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 2 gazetach internetowych: info.elbląg, „Razem z Tobą”. 
 Zamieszczenie na Facebooku PSSE w Elblągu artykułu nt. raka piersi – 
rozpoznawanie i leczenie. Przeprowadzono także dystrybucję materiałów edukacyjnych nt. 
profilaktyki czerniaka, raka jelita grubego, piersi, szyjki macicy do 8 placówek na terenie 
Elbląga (POZ, „CSE Światowid”, szkoły średnie).  
 Przesłanie w ramach kampanii „40 PLUS” elektronicznych materiałów dot. profilaktyki 
raka piersi i jelita grubego do 10 POZ z Elbląga i powiatu elbląskiego. 
 

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 9 placówek wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym 4 z 
Elbląga i 5 z powiatu elbląskiego oraz do lokalnych mediów. Informacja ukazała się w 2 
gazetach internetowych: info.elbląg, „Razem z Tobą”. 
 Przeprowadzono także dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki 
czerniaka do 3 POZ, 2 placówek oświatowych oraz jednego obiektu kultury w Elblągu. 
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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 9 placówek wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży, w tym 4 z Elbląga i 5 z powiatu elbląskiego oraz do lokalnych mediów. Informacja 
ukazała się w 3 gazetach internetowych: info.elbląg, portEl oraz „Razem z Tobą”. 
 Przeprowadzono także dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki chorób 
odkleszczowych do 3 POZ, 13 placówek oświatowych oraz 10 placówek wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego. 
 

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. Ponadto artykuł 
przesłano do 11 placówek wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym 5 z Elbląga i 6 
z powiatu elbląskiego oraz do lokalnych mediów. Informacja ukazała się w 2 gazetach 
internetowych: info.elbląg, portEl. 
 Zamieszczono także na stronie Facebook PSSE w Elblągu informację nt. faktów i 
mitów dotyczących wszawicy. Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych nt. 
profilaktyki wszawicy do 7 przedszkoli i 2 szkół podstawowych z Elbląga. 
 

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 również materiały edukacyjne do pobrania. Artykuł nt. Barszczu 
Sosnowskiego przesłano również do 9 placówek wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 
w tym 4 z Elbląga i 5 z powiatu elbląskiego oraz do lokalnych mediów. Informacja ukazała 
się w 4 gazetach internetowych info.elbląg, portEl, Dziennik Elbląski, Razem z Tobą. 
 

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. 
Artykuł przesłano również do 127 placówek na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego, w tym 
do producentów żywności, firm cateringowych, urzędów gmin i miasta, placówek nauczania i 
wychowania. Przeprowadzono także dystrybucję papierowych materiałów edukacyjnych dot. 
profilaktyki zatruć pokarmowych do 20 placówek oświatowych na terenie Elbląga i powiatu 
elbląskiego. 
 Na stronie internetowej oraz Facebooku 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 Facebook 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.  
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13. Antybiotykooporność 
 

 W ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach zamieszczono na stronie 
Facebook PSSE w Elblągu informację dot. bakterii opornych na antybiotyki i rozważnego 
stosowania antybiotyków. Przeprowadzono również elektroniczną dystrybucję materiałów 
edukacyjnych o tej samej tematyce do 21 placówek ochrony zdrowia na terenie Elbląga i 
powiatu elbląskiego. 
 

14. Profilaktyka SARS-CoV-2 i promocja szczepień ochronnych 
 

 W ramach profilaktyki COVID-19 pracownicy PZiOZ PSSE w Elblągu zamieścili na 
stronie internetowej PSSE w Elblągu informacje związane z pandemią COVID-19: zasady 
zdrowego stylu życia podczas pandemii, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. 
szczepień ochronnych, jak zachowywać się w przestrzeni publicznej, jak wyglądają wywiady 
epidemiologiczne, co to są Unijne Certyfikaty COVID. Zamieszczono również materiały 
graficzne do pobrania. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu udzielił wywiadu do gazety 
internetowej portEl nt. sytuacji epidemiologicznej i szczepień ochronnych. 
Pracownicy PZiOZ przeprowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych (ulotki, plakaty) dot. 
profilaktyki COVID-19 do 3 żłobków, 15 przedszkoli, 26 szkół podstawowych, 3 szkół 
średnich, 1 uczelni wyższej, 10 placówek wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 10 
placówek ochrony zdrowia i 1 ośrodka kultury w Elblągu i powiecie elbląskim. Elektronicznie 
rozdystrybuowano także materiały dot. szczepień przeciwko COVID-19 do 117 placówek na 
terenie Elbląga i powiatu elbląskiego, w tym do 44 przedszkoli, 39 szkół podstawowych, 13 
szkół średnich, 5 szpitali i 16 POZ.  
 Zorganizowano Punkt Promocji Zdrowia podczas jarmarku z okazji XV Elbląskiego 
Święta Chleba dnia 29.09.2021 r., w którym dwóch pracowników PSSE w Elblągu 
dokonywało pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu, poradnictwa zdrowotnego i rozdawnictwa ulotek edukacyjnych nt. szczepień 
przeciw COVID-19, profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób odkleszczowych, 
bezpiecznego grzybobrania i przygotowania dziecka do szkoły.  
  

 

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 z Elbląga i powiatu elbląskiego 
 Lokalne media 
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X. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 
 
I. DANE LICZBOWE 
 
 
A OPINIOWANIE DZIAŁAŃ PLANISTYCZNYCH w RAMACH STRATEGICZNEJ 
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –  projekty studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.  
 

 Wydano 3 opinie dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
 

 Wydano 1 opinię sanitarną uzgadniającą zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko  

 
 

B OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO 
 

 Wydano 13 opinii sanitarnych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, w tym 3 opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisku, 10 opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 
 W zakresie uzgadniania warunków realizacji wydano 3 opinie sanitarne określające warunki 

realizacji przedsięwzięć dla których było prowadzone postępowanie środowiskowe. 
 

 

C UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLĘDEM 
WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH  
 

 Wydano 17 opinii sanitarnych uzgadniających dokumentację projektową (projekty 
budowlane, projekty technologiczne),  

 
 

D UCZESTNICTWO W DOPUSZCZENIU DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO W TRYBIE art. 56 PRAWA BUDOWLANEGO  

 

Wydano 16 stanowisk w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
A. OPINIOWANIE DZIAŁAŃ PLANISTYCZNYCH w RAMACH STRATEGICZNEJ 
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

 Uzgadniane miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 
uzgodniono  
3 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 
 
1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w narożniku ulicy Świętego Ducha i 
Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu - pozytywnie zaopiniowane   

 
Dla terenu objętego opracowaniem wyznaczono teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U. 
Podstawowe przeznaczenie terenu stanowi funkcja usługowa, której przeznaczenie uzupełniające 
stanowi zieleń urządzona towarzysząca zabudowie, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 
stanowiska postojowe w bryle budynku lub garażu podziemnym oraz obsługa komunikacyjna w 
zakresie dróg wewnętrznych, dojazdów, dojść pieszo-rowerowych. W projekcie planu wskazano, iż 
oddziaływanie związane z usługową funkcją terenu nie może przekraczać standardów jakości 
środowiska określonych w przepisach odrębnych i nie może być źródłem uciążliwych oddziaływań na 
sąsiednią zabudowę mieszkaniową. Dla terenu objętego opracowaniem planu ustalono  wymóg ochrony 
akustycznej jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  
W ocenie PPIS w Elblągu proponowane ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w narożniku ulicy Świętego Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu 
nie budzą zastrzeżeń natury sanitarno-higienicznej.   
 

 
 2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w 
Elblągu - pozytywnie zaopiniowane  

 
Celem sporządzenia planu jest dokonanie regulacji planistycznych w zakresie układu 
komunikacyjnego, przeznaczenia terenów oraz zasad zabudowy i zagospodarowania. Dla 
terenu objętego opracowaniem wyznaczono: teren zabudowy usługowej lub usługowo-
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UMW, dla którego 
ustalono wymóg ochrony akustycznej jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem MW, dla którego ustalono wymóg ochrony akustycznej jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Tereny 
zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.U i 2.U.  

 Zgodnie z ustaleniami projektu planu, prowadzona działalność usługowa nie może 
powodować przekroczeń standardów środowiska, określonych w przepisach odrębnych, ani 
być źródłem uciążliwych oddziaływań dla funkcji mieszkaniowej. Dla terenu 1.U ustalono 
wymóg ochrony akustycznej jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. W ocenie PPIS  
w Elblągu proponowane ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu nie budzą zastrzeżeń natury sanitarno-
higienicznej. 

 

 

3. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu – zaopiniowane z uwagami  

 
Teren objęty opracowaniem o powierzchni około 0,64 ha zlokalizowany jest w północnej części miasta 
przy ulicy Ogólnej. 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 stanowiska 
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postojowe w garażu podziemnym lub kubaturze naziemnej budynku oraz obsługa 
komunikacyjna w zakresie dojazdów i stanowisk postojowych. Dla terenu objętego 
opracowaniem plan ustala wymóg ochrony akustycznej jak dla zabudowy mieszkaniowej 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenie objętym przedmiotowym MPZP usytuowana jest 
zabudowa produkcyjna i biurowa, produkująca i dostarczająca tłuszcze roślinne dla przemysłu 
spożywczego. W chwili obecnej powyższa zabudowa nie jest już wykorzystywana. W celu 
ochrony planowanej zabudowy mieszkaniowej na obszarze objętym planem wskazane jest 
wprowadzenie ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności w istniejącym budynku. 
PPIS w Elblągu wniósł uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego działki nr 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu. 
 

W istniejącej zabudowie produkcyjnej nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla środowiska, zdrowia 
i życia ludzi. Uciążliwość pochodząca z prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice terenu do 
którego inwestor posiada tytuł prawny.  
Wskazane jest wprowadzanie do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
szczegółowej definicji określającej prowadzanie działalności nieuciążliwej np. Usługi, wytwórczość czy 
też produkcje nieuciążliwe należałoby rozumieć jako takie, które nie będą powodowały pogorszenia 
warunków życia mieszkańców, w tym w szczególności przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu, zanieczyszczeń powietrza i innych czynników uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia ludzi. 
Zasięg uciążliwości dla środowiska związanej z prowadzeniem działalności, powinien być ograniczony 
do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 
 

 Uzgadnianie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

 
XII. uzgodniono 1 zakres wraz z zakresem szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektu dla studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Elbląg - całość obszaru w granicach 
administracyjnych Gminy Miasto Elbląg, 
 
 

B. OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO 
 

 Przedsięwzięcia dla których stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko - wydano 3 opinie stwierdzających potrzebę 
przeprowadzenia oceny w tym m.in.: 

 
1. „Budowa obiektu magazynowo-logistycznego z dwukondygnacyjną częścią biurowo - socjalną wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w Elblągu przy ul. Żuławskiej, na działce nr 212 
(obręb 32)” 
 

 W ramach inwestycji planowana jest budowa hali magazynowo–logistycznej z 
dwukondygnacyjną częścią biurowo – socjalną wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i 
drogową zlokalizowaną na działce nr 212 obręb 32 w Elblągu. Całkowita powierzchnia działki 
wynosi 42010 m2 z czego 37932 m2 zostanie zagospodarowane na potrzeby realizacji 
inwestycji. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie hala magazynowo – logistyczna,  
użytkowana przez firmę, kurierską o powierzchni zabudowy ok. 8535 m2. Utwardzonych 
zostanie 19800 m2 powierzchni. Teren, na którym planuje się lokalizację przedsięwzięcia 
należy do kategorii ŁV, ŁIII – łąka użytku gruntowego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa 
znajduje się w odległości ok. 10m na północ od granicy inwestycji i zawiera się na obszarze 
oznaczonym 
w miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem 9.PU – „teren obiektów 
produkcyjnych, składów, i magazynów i zabudowy usługowej;...”. Na północ w odległości ok. 
100 m od granicy inwestycji znajdują się tereny mieszkaniowo-usługowe. Projekt zakłada 
budowę hali z elementów prefabrykowanych, z elementami żelbetowymi, ściany wykonane 
w systemie panelowych ścian warstwowych z wypełnianiem PUR lub wełną mineralną, dach 
pokryty blachą trapezową.  W projektowanej hali prowadzona będzie typowa działalność 
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logistyczna – przyjmowanie przesyłek, sortowanie, skanowanie, krótkotrwałe magazynowanie i 
wysyłka. Planowana inwestycja będzie funkcjonować w systemie 3 zmian, siedem dni w 
tygodniu, 24 h na dobę przez cały rok. Przewiduje się zatrudnienie około 315 pracowników w 
układzie ok. 290 pracowników fizycznych i ok. 25 pracowników biurowych. Na terenie 
inwestycji wyznaczono ok. 60 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych, ok. 227 dla 
pojazdów dostawczych (do 3,5 Mg) i ok. 10 dla pojazdów ciężarowych. Inwestycja obejmuje 
również budowę 5 doków załadunkowych. W ocenie PPIS  
w Elblągu, ze względu na skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót 
związanych z jego realizacją oraz z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia względem zabudowy 
mieszkaniowej, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko.  

 
 

2. „Budowa obiektu Parku Handlowo – Usługowego „Fromborska” w Elblągu, przy ul. Fromborskiej / 
Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem działek objętych inwestycją zlokalizowanego na działkach 
ewidencyjnych 488, 489, 499 obręb 5", 
 
 W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbiórkę istniejących obiektów produkcyjno-usługowych 
i utwardzonych nawierzchni; budowę zespołu dwóch obiektów/budynków handlowo-usługowych; budowę 
miejsc parkingowych na 218 pojazdów; dostosowanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej terenu do 
nowej zabudowy; budowę układu dróg wewnętrznych, sieci infrastruktury technicznej, wjazdu od ulicy 
Królewieckiej.  Projektowany Park Handlowo – Usługowy to obiekt jednokondygnacyjny złożony z 
dwóch budynków. W budynku zlokalizowane będą lokale handlowe i usługowe, w tym lokale 
gastronomiczne.  
W planowanych obiektach przewiduje się czasowe magazynowanie towarów oraz ich sprzedaż. 
Budynki będą usytuowane przy parkingu zorganizowanym na poziomie terenu z łatwym dostępem z 
drogi publicznej. Na etapie eksploatacji źródłem hałasu w porze dnia będą przemieszczające się pojazdy 
klientów, a w porze nocy urządzenia chłodnicze i ruch pojazdów dowożących towary. Emisja do powietrza oraz 
emisja hałasu na etapie eksploatacji projektowanego obiektu będzie pochodziła przede wszystkim  
z przemieszczających się pojazdów klientów oraz dostawy towarów. Przewiduje się, że w natężenie ruchu 
kształtować się będzie na poziomie: ok. 240 pojazdów osobowych  około 5 pojazdów ciężarowych, w ciągu 8 
niekorzystnych godzin, w ciągu dnia. W ocenie PPIS w Elblągu, ze względu na skalę przedsięwzięcia, wielkość 
zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją oraz z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia 
względem zabudowy mieszkaniowej (najbliższa działka z zabudową mieszkalną jednorodzinna znajduje się w 
odległości ok. 24 m od granicy działki inwestycyjnej), istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  
 
3. „Rozbudowa hali produkcyjnej o cz. IV wraz z budową instalacji do odzysku energii metodą pirolizy 
odpadów i biomasy na terenie zakładu Metal Expert Sp. z o.o Sp. J. przy ul. Kwiatkowskiego 14 w 
Elblągu w zakresie rozszerzenia rodzajów substratów poddawanych pirolizie o odpady RDF oraz 
osady  ściekowe”   
 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy wykorzystania w działającej instalacji do pirolizy dwóch 
dodatkowych rodzajów surowców wsadowych - odpady inne niż niebezpieczne tj. odpadu RDF (kod 
odpadu 19 12 10 odpady palne - paliwo alternatywne) oraz ustabilizowanych osadów ściekowych (kod 
odpadu 19 08 05). Instalacja po uruchomieniu będzie zasilana odpadami drewnopochodnymi z 
przemysłu meblarskiego typu: 03 01 05 – Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 
wymienione 03 01 04*;  02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej; 20 01 38 – Drewno inne niż 
wymienione w 20 01 37 oraz biomasą (kod odpadu 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji). 
Zdolność przetwarzania instalacji będzie wynosić do 0,41 Mg odpadów na godzinę i do 9,84 Mg 
odpadów na dobę. Inwestor planuje rozbudowę instalacji do przetwarzania odpadów metodą pirolizy w celu 
wytworzenia (odzysku) energii (energia elektryczna, energia cieplna). Surowiec do pirolizy będzie 
dostarczany do zakładu w kontenerach o pojemności 6÷24 Mg, raz dziennie lub rzadziej, w zależności 
od potrzeb. W procesie będzie stosowany surowiec suchy (max 10% wilgotności) i rozdrobniony (do 
kawałków nie większych niż 3x3 cm). Instalacja będzie pracować 7500 godzin rocznie. Wydajność 
reaktora pirolitycznego będzie wynosić max. 3 075 Mg/rok. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa 
znajduje się w odległości ok. 250 m od zachodniej granicy terenu (ok. 360 m od budynku z instalacją 
do pirolizy) i jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W ocenie Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Elblągu realizacja planowanego przedsięwzięcia może przyczynić się do 
pogorszenia warunków sanitarno-higienicznych na danym obszarze, utratę komfortu i pogorszenie 
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warunków mieszkalnych, a w konsekwencji może spowodować pogorszenie warunków zdrowotnych ludzi stale 
przebywających (istniejące zakłady produkcyjne) lub mieszkających w sąsiedztwie planowanego 
przedsięwzięcia.  
 

  Przedsięwzięcia dla których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny  
oddziaływania na środowisko – 10 opinii  w tym m.in.  

 
1. „Zwiększenie potencjału produkcyjnego punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów tzw. surowcowych 
prowadzonego w Elblągu przez WTÓRMET-PLAST Krzysztof Kurnicki” zlokalizowanego  
w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 215, 
2. „Prowadzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne”, zlokalizowanego w Elblągu 
przy ul. Królewieckiej 195 f  
3. „Posadowienie kontenerowej stacji paliw z lokalizacją w Elblągu przy ul. Lotniczej 8 B, dz. ew. nr 39 obr. 
 23 
4. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Browaru w Elblągu planowanego na terenie Browaru w 
Elblągu” przy ul. Browarnej 71 w Elblągu na działce ewidencyjnej nr 177/4 obręb 1. 
5. „Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 1/17 obręb 3  
w Elblągu”  
6. „Budowa zespołu tanków HORAP” na terenie Browaru przy ul. Browarnej 71 w Elblągu, na działce 
ewidencyjnej nr 177/4, obręb 1 
7. „Modernizacja źródła ciepła w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej” realizowanego na 
działkach ewidencyjnych nr 98 i 99/108 obręb 21” 

 

 
  Przedsięwzięcie, dla którego określono warunki dla realizacji: 

 
 1. „Uruchomienie instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów na działce nr 132 obręb 
miasto Elbląg”  zlokalizowanego przy ul. Nowodworskiej 49 A w Elblągu 

 
Przetwarzanie odpadów betonu oraz gruzu betonowego i ceglanego polegało będzie na 
mechanicznym kruszeniu odbieranych odpadów przy pomocy kruszarki mobilnej oraz sprzedaży 
pokruszonego materiału do wykorzystania przy budowie dróg, nasypów kolejowych, fundamentów, 
utwardzania terenów czy produkcji mieszanek betonowych. Rocznie inwestor przewiduje 
przetwarzanie 1500 Mg odpadów łącznie. W czasie przetwarzania będą powstawały odpady będące 
jego wynikiem (domieszki elementów demontowanych obiektów, zbrojenia stalowe), które będą 
magazynowane selektywnie w wydzielonych kontenerach na utwardzonym placu, następnie po 
uzbieraniu odpowiedniej ilości, przekazywane do dalszego wykorzystania. Mobilna kruszarka betonu 
będzie dostarczana na teren inwestycji w przypadku nagromadzenia odpowiedniej ilości gruzu. W 
ciągu roku inwestor planuje 3 czasookresy związane z pracą kruszarki tj ośmiogodzinna praca w ciągu 
dwóch dni. Pokruszone odpady gruzu będą magazynowane na osobnej hałdzie i odbierane 
transportem samochodowym do wymienianych wcześniej zastosowań.  

 
 

C. UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLĘDEM 
WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH  
 

 Projekty budowlane i technologiczne wydano 17 opinii sanitarnych 
uzgadniających dokumentację projektową w tym m.in. 

 
 

1. projekt budowlany „Przebudowa lokalu mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania mieszkania na lokal 
usługowy w budynku wielorodzinnym” w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 43/2, dz. Nr 501/2, 

2. projekt budowlany „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Elblągu, ul. Mielczarskiego 47”, 

3. projekt budowlany pt. „Przystosowanie istniejącego lokalu usługowego na potrzeby gabinetu 
ginekologicznego” w Elblągu przy ul. Oboźnej 17/F, 
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4. projekt budowlany budynku produkcyjno-usługowego przy ul. Pszenicznej, dz. nr 129, obr. 25 w Elblągu, 

5. projekt budowlany pawilonu handlowego sklepu ogólnospożywczego – technologia” w Elblągu,  
 ul. Lidzbarska, dz. Nr 140/3, 125/1 jed. ewid 286101_1, obr. ewid. 0017, 

6. projekt budowlany adaptacji istniejącego domu jednorodzinnego do nowej funkcji i dobudowy nowego 
budynku Domu Seniora z segmentem mieszkalnym jednorodzinnym przewidzianym do realizacji przy ul. 
Grabowej 2, działka Nr 90, obr. 29, jed. ewidencyjna 286101-1, Elbląg, 

7. projekt budowlany pt. „Adaptacja pomieszczenia usługowego na gabinety ginekologiczne, ul. Grobla Św. 
Jerzego 5, Elbląg,  

8. projekt budowlany pt. „Przebudowa III piętra budynku wielofunkcyjnego na potrzeby dziennej 
chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu pod kątem ograniczenia transmisji zakażeń 
SARS-CoV-2”, 

9. projekt budowlany pt. „Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Podologii PODOZONE przy 
ul. Płk. Dąbka 94a w Elblągu,  

10. projekt budowlany „Projekt rozbudowy gabinetu stomatologicznego przy ul. A. Mickiewicza 18 A/2 w 
Elblągu”  

11. projekt technologiczny adaptacji lokalu usługowego przy ul. Brzozowej 6 w Elblągu na lokal 
gastronomiczny, 

12. projekt technologiczny zakładu pogrzebowego w budynku usługowym przy ul. Marymonckiej 2 D, dz. Nr 
177/1, 177/2 w Elblągu, 

13. projekt technologiczny lokalu gastronomicznego przy ul. Stary Rynek 30 w Elblągu, 

14. projekt technologiczny lokalu gastronomicznego w budynku OPEGIEKA przy Al. Tysiąclecia Nr 11  
w Elblągu, 

15. projekt technologiczny adaptacji lokalu usługowego U3 na potrzeby zespołu gabinetów 
stomatologicznych zlokalizowanych na parterze istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul.Grobla 
Świętego Jerzego 5 w Elblągu, 

16. projekt techniczny adaptacji pomieszczania  usługowego na gabinety ginekologiczne przy ul. Grobla 
Świętego Jerzego 5 w Elblągu, 

17. projekt technologiczny adaptacji lokalu usługowego na potrzeby zespołu pomieszczeń poradni 
alergologicznej dla dzieci i młodzieży zlokalizowanego  na parterze istniejącej zabudowy mieszkalno-
usługowej przy Alei Jana Pawła II Nr 3, lokal D, w Elblągu. 

 

D. UCZESTNICTWO W DOPUSZCZENIU DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO W TRYBIE art. 56 PRAWA BUDOWLANEGO 
 

 Wydano 21 stanowisk w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym w tym m.in. 

 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą 
 

 oddział Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Miejskim w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 w Elblągu, 

 gabinet fizjoterapii w lokalu usługowym przy ul. Rybackiej 39 B w Elblągu, 

 budynek usługowy dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Mazurskiej 56 B 

w Elblągu,  

 gabinet alergologiczny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Grunwaldzkiej 43/2 w 

Elblągu,  

 przychodnia lekarska w części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Elblągu przy 

ul. Niepodległości, dz. Nr 507/3, obręb 4 w Elblągu, 

 przychodnia lekarska w loklau usługowym przy ul. 1 Maja 1 działka 185/1 obręb 15, Elbląg  
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 gabinety lekarskie po przebudowie pomieszczeń apteki przy ul. Robotniczej 210 w Elblągu, 

 zewnętrzna winda szpitalna przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w 

Elblągu.  
 
Obiekty nauki i wychowania 
 

 budynek przedszkola z oddziałami żłobkowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i 

niezbędną infrastruktura techniczną przy ul. Romualda Mielczarskiego 47, działki nr 219 i 220, 

obręb 22 w Elblągu, 

 przebudowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Elblągu, ul. 

Mikołaja Kopernika 27, 

 przebudowa części socjalno-kuchennej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w 

Przedszkolu Niepublicznym BAJKA przy ul. Lubranieckiej 19, Elbląg, 

 „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Uroczej 4 w Elblągu dla 

potrzeb utworzenia Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w ramach projektu pt. 

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”, 

 „Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy 

ul. Rawskiej 3 w Elblągu dla potrzeb utworzenia Elbląskiej Szkoły Eksperymentu”. 

 

Zakłady pracy zatrudniające powyżej 10 osób 
 

 Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-

Gaśnieczej Nr 1  

w Elblągu przy ul. Łęczyckiej Nr 19, działka nr 65/4, obręb 19,  

 hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalną zlokalizowana w Elblągu przy ul. Sulimy, 

działki  

nr 835/2, 836/4, 836/6, 837, 866 obręb 27,  

 kompleks sportowo-rekreacyjny z zapleczem gastronomicznym przy Hotelu Młyn w Elblągu 

przy 

ul. Tadeusza Kościuszki w Elblągu.  

 

Obiekty handlowe i usługowe 
 

 gabinet kosmetyczny w części usługowej rozbudowanego i przebudowanego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Konopnickiej 10 w Elblągu, 

 3 lokale usługowe w zabudowie mieszkalno-usługowej przy ul. Rybackiej w Elblągu, 

 sklep z artykułami przemysłowymi w części usługowej w budynku mieszkalno-
usługowym w Elblągu przy ul. Społecznej 4,  

 apteka ogólnodostępna przy ul. Królewieckiej 195 C w Elblągu, 

 apteka ogólnodostępna usytuowanej przy ul. Gwiezdnej w Elblągu, 

 przebudowa budynku usługowego - sklep Biedronka przy ul.Czerniakowskiej 7 w 
Elblągu. 
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Obiekty turystyczne i rekreacyjne 
 

 kompleks sportowo-rekreacyjnego z zapleczem gastronomicznym wraz z elementami 
infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu – etap I, etap II, działka Nr 
194/2, obręb 9 przy ul. Tadeusza Kościuszki.  

 
Inne obiekty użyteczności publicznej  
 

 pomieszczenia biblioteczne zlokalizowane na parterze budynku mieszkalno-
usługowego zrealizowane  
w ramach inwestycji: pn. “Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 
Biblioteki Elbląskiej przy ul. Ogólnej 59-1”,  

 rozbudowa, przebudowy, remontu i termomodernizacji Centrum Spotkań Europejskich 
Światowid 
w Elblągu wraz z zagospodarowaniem terenu w Elblągu Pl. Jagiellończyka 1 dz. nr 
424/1; 424/3; 424/4, 

 rozbudowa i nadbudowy budynku handlowo-usługowego przy ul. Generała Józefa 
Bema, działki Nr 859, 46/3 obręb 18 w Elblągu przewidzianego na biura. 

  
Inne 

 lokal usługowy "3 E" przewidziany na biuro zlokalizowanego w zespole mieszkalno-
usługowym przy ul. Płk. Stanisława Dąbka w Elblągu, 

 przebudowa części pomieszczeń w budynku szpitala oraz budowa płyty fundamentowej 
wraz z montażem agregatów wody lodowej dla potrzeb serwerowni Data Center w 
budynku C w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu, 

 przebudowy istniejącej serwerowni w budynku szpitala oraz budowę płyty 
fundamentowej wraz  
z montażem agregatów wody lodowej dla potrzeb serwerowni w budynku B w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu. 

 
 


