
Spra w ozda nie z kontroli dorai nej przeprowadzonej w dniu 24.02.2012r.
 

w Oddzia le Higieny Zywnosci, Zywienia i Przed miot6w Uzytku
 

owiatowej Stacj i Sanitarno - Epidemiologicznej w t.eborku przez
 

An ne Dec-Majdan i Ew~ Grodzkq, upowai:nionych pracownik6w Oddzialu
 

Hig ieny Zywnosci, Zyw ienia i Przedmiot6w Uzytku Woj ew 6dz kiej Stacji
 

Sa nita rno- Epidemiolog icznej w Gdansku.
 

Kont rola dotyczyfa nadzoru biezaceqo nad zakladern prod ukcyjnym Farm 

Frites Poland S.A. z siedziba w Leborku przy ul. Abrahama 13 . 

Kontro lq objeto postepowanle kontrolne i administracyjne prowadzone w ww. zakfadzie 

w latach 2009-2011. 

Realizacj a planowanych kontrol i w obiekcie odbywafa si~ w oparciu 0 przygotowane 

harmonogramy kontroli na rok 2009, 2010 i 2011. W kazdvrn roku zaplanowano i 

przeprowadzono po jednej kontroli kompleksowej . Kontrole obejmowaty wydzie lonq 

czesc zakladu - kontrolowano konkretne linie produkcyjne. Kontrole w tych latach 

zostaly przeprowadzone z mieslecznvm opozrueniern: 

- kontrola zaplanowana na m-e luty 2009 r. wykonana zosta la 5 marca 2009, 

- kontrola zaplanowana na m-e marzec 2010 r. wykonana zostala 8 kwietnia 2010, 

kontrola zaplanowana na m-e pazozternlk 2011 r . wykonana zostala 17 Iistopada 

2011. 

Wg o5wiadczenia p. Anetty Makiewicz p.o . kierown ika Oddzialu Higieny Zywnosci , 

Zywien ia i Przedrniotow Uzvtku, a jednoczesnle osoby sprawujqcej nadzor nad 

zakladern op6Znienia te wyn ikafy badz z natloku blezacvch obowlazkow, bqdz tez z 

powodu nieobecnosci pracown ika za kladu upowaznionego do przvjecia kontrol i. Terminy 

kontrol i byty uzgadniane telefonicznie. 

W postepowanlu kontrol nym adm inistracyjnym dot. ww. zakladu sprawdzono 

nastepujace dokumenty: 

1) Protok6t kontroli sanitarnej kompleksow ej z dnia 08 .04.20 10 nr 

HZZ/ 2/ 2/ 20 10 

W arkuszu oceny stanu san itarnego zakladu produkcj i zvwnoscl zaznaczono 4 

punkty jako WP (wymagajqce poprawy) , nie podsumowano punktow nie oceniono 

zakladu j ako zgodny badz niezgodny. Stwierdzone uchybienia nie znalazlv 

odzwierciedlenia w protokole kontro li sanitarnej, nie uzupelniono tez punktu III arkusza 

oceny. Mimo stwierdzonych nieprawidtowosci w punktach : jakosc wody przeznaczonej 



do spozvcia, instalacja wody do celow gospodarczych, opakowania przeznaczone do 

kontaktu z zywnoscia, znakowanie zvwnosci nie wszczeto postepowania 

administracyjnego ani nie nalozono oplatv za czvnnosci kontro lne w drodze decyzji 

adm inistracyjnej. Wg wvjasnienia nadeslaneqo przez Paristwoweqo Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Leborku, w zaktadzie nie prowadzono postepowania 

administracyjnego w sprawie nalozen!a oplaty za czvnnoscl kontrolne, poniewai w 

sprawie wskazanych w arkuszu uchvbieri toczyly sie cdrebne postepowania 

administracyjne dot. poprawy jakosci wody oraz dot. znakowania wvrobow na 

zawartosc pirofosforanu disodowego E 450i. 

W dokumentacji z przeprowadzonej kontroli w dniu 08.04.2010r. brak 

upowainienia badz wzmianki 0 doreczeniu przedsiebiorcy upowain ienia, 0 ktorvrn 

mowa wart. 79a ustawy z dnia 2 Iipca 2004 r. 0 swobodzie dziafalnosci gospodarczej. 

2) Protok6t kontroli sanita rnej odbiorow ej z dnia 29.06.201 1 nr 

HZZ/ 3 / 5 6 / 2011 oraz decyzja zatwierdzajqca z dnia 0 4 .07 .20 11 znak SE. HZZ

10/ 4 64 1/18 5 / 2 64/ 1 1 

Kontrola zostala przeprowadzona w zwiqzku z pismem strony z dnia 

14 .06.2011 (data wplvwu 15.06.2011) 0 zamiarze przystqpienia do uiytkowania 

nowowybudowanej ha li do produkcji platkow ziemniaczanych. W dokumentacji brak 

stosownego wniosku (wraz z zafqcznikami) strony zlozoneqo na podst. art. 63 ust. 1a 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczeristwie zvwnosci i iywienia, ktoreqo wzor 

znajduje sle w zalacznlku III rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 w sprawie 

wzorow dokumentow dotyczqcych rejestracji i zatwierdzania zakladow produkujqcych 

lub wprowadzajqcych do obrotu zvwnosc pod legajqcych urzedowej kontroli Paristwowej 

I nspekcj i Sanitarnej. 

W protokole kontroli znajduje sle zap is 0 planowanym uiyciu do produkcji 

platkow ziemn iaczanych mieszanki surowca i odrzutu z frytek w proporcji surowca do 

odrzutu z frytek 2: 1. Brak informacji na temat jakosci uiytego do produkcji odrzutu z 

frytek. Do protokolu kontrol i ZafqCZOnO schemat produkcji platkow ziemniaczanych. 

W decyzji zatwierdzajqcej blednie podano miejsce publikacji ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. 0 bezpleczeristwle zvwnoscl i iywienia: Dz.U. Nr 171, poz. 1225, 

nalezalo podac miejsce publikacji tekstu jednolitego ustawy z uwzqlednleniem 

pozniejszvch zmian (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z pozn. zrn.), gdyi ten akt 

prawny bvl obowiqzujqcym w dniu wydawania decyzji zatwierdzajqcej. 

3) Protok6t kontro ti sanitarnej kom pleksowej z dnia 17 .1 1. 2 0 11 nr 

HZZ/ 2 / 3 1 / 2 0 1 1 
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Kontrola dotvczvla linii platkow ziemniaczanych, ktora zostala zatwierdzona 

do produkcji w dniu 04.07.2011. Do protokolu kontroli ZafqCZOnO upowai:nienie do 

kontroli, w ktoreqo podstawie prawnej stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci: 

blednle podano miejsce publikacji ustawy z dnia 14 marca 1985 r . 0 Paristwowej 

Inspekcji Sanitarnej: Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm ., nalezalo podac miejsce 

publ ikacji tekstu jednolitego ustawy (t.j , Dz. U. z 2011 r . Nr 212, poz. 1263), qdvz ten 

akt prawny by] obowiazujacvm w dniu wydawania upowai:nienia; blednle przytoczono 

w podstawie prawnej upowai:nienia art. 79 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 

swobodzie dzlatalnosci gospodarczej (ktoreqo brzmienie jest nastepujace: organy 

kontrol i zawiadamiajq przedsiebiorce 0 zamiarze wszczecia kontroli), nalezalo 

przvtoczvc art. 79a ust. 1 (w ktorvrn mowa 0 doreczenlu przedslebiorcy upowainien ia 

do przeprowadzenia kontroli) oraz blednie wskazano miejsce publikacji tego aktu: 

Dz.U. 2007 Nr 155, poz. 1095 ze zm ., nalezalo podac miejsce publikacji tekstu 

j ednolit ego ustawy z uwzqlednlenlern pozniejszvch zmian (t.j. Dz. U. z 20 10 r, Nr 220, 

poz. 1447 z pozn. zm.), gdyi: ten akt prawny byt obowiqzujqcym w dniu wydawan ia 

upowainienia; ponadto przytoczono w caloscl rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 

31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i t rybu upowai:niania niekt6rych pracownik6w 

stacj i sanitarno-epidemiologicznych lub Gfownego Inspektoratu Sanitarnego do 

wykonywania okreslonvch czynnosci kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu 

paristwowvch powiatowych inspektorow sanitarnych lub Glowneqo Inspektora 

Sanitarnego, nie jest to postepowanie prawidtowe, qdvz nalezaro wskazac okreslony 

przepis rozporzqdzenia. 

Arkusz oceny stanu sanitarnego zakladu produkcji zvwnosci zostal 

wy pefniony z usterkami, np . w pkt 28 para wodna stykajqca sie z zvwnoscia 

zaznaczono ND (nie dotyczy), mimo ze w produkcji platkow ziemniaczanych bardzo 

istotnym procesem technolog icznym jest parowanie ziemniak6w, kt6re odbywa sie w 

parowniku za pornoca pary wodnej, nie podsumowano rowniez liczby punktow oraz nie 

oceniono zakladu jako zgodny lub niezgodny. 

4 ) Swiadectwo spelnienia w ymagan zdrow otnych nr 28/ 1 1 z dnia 2.08 .2011 

W zakresie granicznej kontroli sanitarnej dokonywano kontroli w skladzle 

celnym oraz wystawiano swladectwa dla towarow importowanych przez Farm Frites 

Poland S.A. 

Za czynnosci wykonane na wniosek strony w ramach kontroli sanitarnej zvwnoscl 

przywoionej z zagranicy decvzja nr 265/R/2011 nalozono oplate. W decyzj i 

przywotano ntewlasclwe Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w 

sprawie sposoby ustalania wysokosci oplat za badan ia laboratoryjne oraz inne 

czvnnosci wykonywane przez organy Pa ristwowej Inspekcji San itarnej. 
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Podstaw~ prawna, okreslajaca m .in. wysokosc oplat majqcych na celu pokrycie kosztow 

ponoszonych przez organy Paristwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi Rozporzqdzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie oplat za czvnnosci wykonywane przez 

organy Paristwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzedowych kontroli zvwnosci (Dz. 

U. Nr 78, poz. 656 z pozn. zm .). Stawki oplat za poszczeqolne czynnosci (kalkulacja 

koszt6w zawarta w decyzji) zgodne sa z zapisem cytowanego powvzej rozporzqdzenia. 

Nlewtasclwe natomiast jest dodatkowe doliczenie koszt6w bezposrednich, Zgodnie z 

int erpret acj a rozporzedzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie oplat za 

czynnosci wykonywane przez organy Penstwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach 

urzedowvch kontroli zvwnosci zawarta w pisrn ie Glowneqo Inspektora Sanitarnego z 

dn ia 22 kwietnia 2010r. znak: GIS-BZ/PR-022-75/KP/10 w optatach ryczaltowych 

zostaty uwzqlednione koszty czvnnosci zwiqzanych z kontrola, 

W dokumentacji obiektu znaj duj e sle ok . 13 decyzji i postanowieri 

zatw ierdzajqcych poszczeg61ne czesci zakta du, linie produkcyjne, modernizacje Iinii 

produkcyjnych, wprowadzanie nowych element6w. Utrudnia to znacznie orientacje co, 

kiedy i w jakim zakresie zostalo zatwierdzone; jest rownlez zrodlern pomytek (np. w 

"Health certificate" z biezaceqo roku zaswiadcza sie. ze zaktad pos iada pozytywnq 

oplnle PPIS w Leborku cvtujac postanowienie z 15.01.1996r. z bledern w numerze, 

ponadto postanowien ie, kt6re wygasto 31 grudnia 2000r.). 

Wnioski: 

Kont rola wykazata nastepujace nleprawidlowosci: 

1.	 nieprzestrzeganie art. 3 Rozporzqdzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 29 kw ietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzedowvch przeprowadzanych w 

celu sprawdzenia zqodnosci Z prawem paszowym i zvwnosclowvm oraz regutami 

dotyczqcymi zdrowia zwierzqt i dobrostanu zw ierzqt pop rzez telefoniczne 

zaw iadamianie przedsieblorcv 0 planowanej kontroli w zaktadzie wbrew zapisowi 

art. 3 zd.1, ktoreqo brzmienie jest nastepujace: flkontrole urzedowe 

przeprowadzane sa bez wczesniejszeqo uprzedzenia". Z brzmien iem tego 

przepisu koreluje art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 Iipca 2004 r. 0 swobodzie 

dzlalalnoscl gospodarczej, ktory wyrazn ie wskazuje, ze zawiadomienia 0 

zamiarze wszczecla ko ntroli nie dokonuje sle, w przypadku gdy kontrola ma 
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zostac przeprowadzona na podstawie bezposrednio stosowanych przepisow 

powszechnie obowiqzujqcego prawa wspolnotoweqo. Faktu tego nie rnozna 

tlumaczvc nieobecnoscia osoby upowatnionej . 

2.	 Przeprowadzanie kontroli bez doreczenla upowatnienia, 0 ktorvrn mowa wart. 

79a ust.l ustawy z dnia 2 lipea 2004 r . 0 swobodzie dzlalalnosci gospodarczej 

tub przeprowadzanie kontroli po doreczeniu upowaznienla z bt~dnq podstawq 

prawnq. 

3.	 Usterkowe wypetnianie dokument6w podczas kontroli (arkusz oeeny stanu 

sanitarnego zaktadu produkcj i zywnoscl, brak odpow iedn ieh zapis6w w protokole 

kontroli sanitarnej). 

4 .	 Bt~dy w podstawie prawnej decyzji zatwierdzajqeej oraz upowaznrenia do 

kontroli powstate pop rzez przywotywanie nieakt ualnego m iejsea publikacji 

ustawy. 

5.	 Zawvzona ka lk ulaeja kosztow w deeyzji ptat niczej dotyezqcej granicznej kontroli 

sanitarnej oraz nlewlasciwa podstawa prawna. 

6.	 Brak uporzqdkowania i przejrzvstosci w dokumentacji dotyczqeej zakladu. 
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Gdansk, dnia 5 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE
 

z kontroli przep rowadzonej w Dziale Nadzoru Sanitarnego, Oddzia le Higieny Pracy 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leborku w dniu 27 lutym 2012 r. 

Osoba przeprowadzajqca kontrole: 
~	 Marcin Kraska - p.o. Kierownika Oddzialu Higieny Pracy Wojew6dzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdansku 

NADZQR BIEZJ\CY 

Obsada kad rowa: 

L.p. I lrn ie i nazwisko i Wyksztalcenie Sta now lsko sluzbow e 

1. Joanna Ziemkowska 
wyzsze 

(ochrona 
srodowiska) 

Kierownik Oddzialu 
Higieny Pracy 

2. Anna Ksiazek 
wyzsze 

(chemia) 

sredni e 

mlodszy asystent 

3. Bozena Dawidowska instruktor higieny 

O rg anizacja pracy 

o	 Struktura organizacyjna kornorki - Dzial adzoru Sanitarnego Oddzial Higieny Pracy. 
•	 Nadzorowany teren - miasta: Lebork; gminy - Lebork, owa Wies Leborska, Cebice, 

Wicko, Leba. 

Warunki lokalowe 

Oddzial Hig ieny Pracy zajmuje jedcn pok6j na pie rwszym pietrze budynku Stacji. 
Pomieszczenie wyposazone jest w dwa stanowiska komputerowe z dos tepern do intemetu 
i sieci wewnetrznej. Znajdujc sie tu jedno duze biurko (typu: "st61 konferencyjny") z trz ema 
stanowiskami pracy i jednym stanowiskiem dla petenta. 



Dokumentacja biurowa - ewidencja, rejestry, teczki obiektow 

Sekcja Higieny Pracy prowadzi nastepujaca ewidencje: 
• obiektow wedlug PKD 
•	 zakladow w ktorych wystepuja czynniki rakotworcze 
• zakladow stosujacych niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny 
& producentow, importerow bedacych pierwszym wprowadzajacym oraz dystrybutor6w 

niebezpiccznych substancji chemicznych i ich mieszanin
 
e zakladow stosujacych prekursory narkotykow kategorii 2 i 3
 
•	 zakladow wprowadzajacych do obrotu prekursory narkotykow kategorii 2 i 3 
o	 podmiotow, ktore przeslaly listy odbiorc6w niebezpiecznych substancji chemicznych 

i ich mieszanin podlegajacych ograniczeniom 
•	 zglos zen podmiot6w stosujacych w dzialalnosci zawodowej niebczpieczne substancje 

chemiczne i ich mieszaniny podlegajace ograniczeniom 
•	 decyzji administracyjnych 
•	 postepo wania egzekucyjnego 
•	 skarg i wnioskow 
•	 rejestr upowaznien 
CJ rejestr decyzj i 0 nalozeniu oplaty 
•	 rejes tr mandat6w 
•	 wprowadzajacych/stosujacych produkty biobojcze 
•	 rejestr zakladow w kt6rych wystepuja czynniki biologiczne 

Innc dokumenty 

Dokurnentacja obiekt6w (akta ulozone w opisanych teczkach) przcchowywana jest 
w pomieszczeniu Oddzialu Higieny Pracy w wydzielonej, zamyk anej na klucz szafie. Kazdy 
obiekt posiada oddzielna teczke , opatrzona tytulern: nazwa, adres , regon i numer NIP zakladu, 
numer PKD oraz telefon kontak towy. W kazdej teczce znajduje sie karta ewidencji zakladu 
(spis dokument6w zawartych w teczce). 

Akty prawne przechowywane sa w oznaczonych segregatorach zaopatrzonych w spisy tresci . 
Zostaly one podzielone na poszczegolne zagadnienia tematyczne Pionu Higieny Pracy. Ich 
aktualizacja prowadzona jest na biezaco z wykorzystaniem internctowej bazy danych (dostep 
do internetowej bazy danych na obu stanowiskach komputerowych). Przechowywanie 
i aktualizacja aktow prawnych odbywa sie zgodnie z Systemem Jakosci PIS woj. 
pomorskiego (procedura og61na: "Nadzor nad dokumentacja"). 

Wytyczne jednostek nadrzednych przechowywane sa w wydzielonej i oznaczonej teczce. 
Sposob ich przechowywania i nadzorowania odbywa sie zgodnie z Systemem Jakosci PIS 
woj. pomorskiego (procedura og6lna: "Nadz6r nad dokurnentacja"). 
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Realizacja liczbowych plan6w pracy (2011 rok) 
•	 liczba zakladow w ewidencji - 298 
•	 liczba zakladow skontrolowanych - 175 
•	 liczba kontroli ogolem - 243 
til liczba kontroli zaplanowanych z zasadniczych przedsiewziec - 142 
•	 liczba kontroli wykonana z zasadniczych przedsiewziec -132 
•	 liczba kontroli niewykonanych z zasadniczych przedsiewziec - 10 
•	 liczba kontroli wynikajacych z biezacego nadzoru - 179 
•	 liczba kontroli nieplanowanych - 64 (int erwencje, skargi, nadz6r nad produktami 

biob6jczymi - na podstawie pism PPWIS) 

Prowadzona jest miesiec zna analiza plan6w kontroli. 

Przyczyny nie zrealizowania plan6w kontroli: 
•	 Zaklad sezonowo zamkniety. 
•	 Zaklad zlikwidowany. 
•	 Zmiana wlasciciela zakladu. 

Postepowanie administracyjno egzekucyj ne (2011 rok) 
•	 liczba wydanych decyzji administracyjnych: 

o	 terminowych - 88 
o	 innych - 0 
o ustalajacych oplate za wykonanie czynnosci kontro lnych - 88
 

liczba nalozonych mandat6w - 7 (1100 zl)
 
•	 liczba wystawionych tytulow wykonawczych - 0 
•	 liczba wydanych postanowien 0 nalozeniu grzywny w celu przymuszenia do 

wykonania obowiazku - 0 

Analiza dokumentacji 

Skontrolowano dokumentacje nastepujacych zakladow pracy: 
•	 Farm Frites Poland S.A., ul. Abrahama 13, 84-300 Lebork:
 

Piekarnia-Cukiernia S.c. R.M . Klassa, ul. Kopernika 1,84-360 Leba;
 
•	 Zaklad Uslug Spawalniczo-Lalderniczych "SPAW-MAL" SP.c., 

ul. B. Krzywoustego 1; 
•	 Auto-Moto-Serwis "Storam" S.c. K. Mikolajczyk, M. Denga, 

ul. Zeromskiego 9/10 
•	 AMICUS - Stanislaw Mazurek, ul. Pionierow 10, 84-300 Lebork 

Dokumentacja jest czytelna, przejrzysta, kompletna, zastosowane zostalo slownictwo 
fachowe, uzyte sformulowania sa zrozumiale. W spos6b prawidlowy stosowane sa 
dokumenty Systemu Jakosci, Poszczeg6lne sprawy zalatw iane sa terminowo oraz prawidlowo 
pod wzgledern sporzadzania protokolow/adnotacji sluzbowych, wystapienia do wlasciwych 
organow, odesl ania wg wlasciwosci. Do dec yzji administracyjnych przeprowadzane sa 
rekontrole. 
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Dane 0 szkolcniach wewnetrznych organizowanych przez Pion Higicny Pracy: 

l.p. Temat szkolenia 
1. Analiza i oeena wynikow pomiarow srodowiskowych czynnikow szkodliwych w 

srodowisku pracy (Dzial Labo ratoryjny PS SE w Leborku dla Oddzial u Higieny Praey) 
- 8 listopad 2011 r. 

Dane 0 szkolcniach wew netrznych organizowanych przez inne piony SSE: 

Lp, Temat szkolenia
 
W 2011 r. nie organ izowano szkolen wewnetrznych przez inne piony SS E
 

Zalecenia pokontrolne 

Nie wy dano zalecen. 

Opracowal: 

Marcin Kraska 

,.0. l(,eROWN'I(A OOOZIAlU 

~PRA~Y/"" 
~ fY:J,-SK~ 

MJzrcin Kraska 
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· WOJEWOO1.KA STACJA
 
SANITARrJD-EPIDF.r. IOtoGIG..
 

Dz ia~ Na~z ~ru S~l1i ~E}frl~"
 
Oddziaf H19lellY KUl";l::l'nd~. ~
 

80-211 Gdansk , ul. ~binki <I
 
t~l: !'iR 'i9fl..:.A1.fl..:.l"l i'l 

Nr SE.NS .30.9020.2.20 12.AK	 Gdansk, dnia 29.02.20 12 r. 

Spr awozdanie 

z kontroli pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lebo rku w zakresie
 

za pewnienia bezpieczeristwa zdrowotnego wody.
 

Kontrola zostala przeprowadzona w dniu 27.02.2012 r. przez kierownika Sekcji Monitoringu
 

Wody, w siedzibie PSSE w Leborku, w obecnosci kierownika Oddzialu Higieny Komuna1nej
 

Pani Renaty Zajac,
 

Kontrola objeto okres 2010 r. - 2012 r. do dniakontro1i.
 

Protokol sporzadzony w trakci e kontro1i pozostawiono w Powiatowej Stacji Sanitamo


Epidem iologicznej w Leborku.
 

W wyniku dokonanych czynnosci kontrolnych stwierd zono , co nastepuje:
 

1.	 Dokumentacja biurowa. 

•	 Gromadzenie, weryfikaeja, analiza i oeena danyeh monitoringowych jest prawidlowa, 

Baza danyc h "Woda EXCEL" przesylana jest w terminie. 

•	 Jednostkorn odpowiedzialnym za jakosc wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku przekazuje stosowne oceny 

jakosci wody . 

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia Min istra Zdro wia z dnia 29 

marea 2007 r. w sprawi e jakosci wody przeznaezonej do spozycia przez ludzi (Dz . U. 

Nr 61 poz. 477 z pozn. zm .) za 2010 r. i 2011 r., PPIS w Leborku wydal stosowne 

oceny obszarowe. 

•	 PPIS uzyskuje od przedsiebiorstw wodociagowo - kanalizacyjnych (5) wyniki badan 

jakosci wody wg usta1onego harmonogramu. Badania jakosci wody w ramach kontroli 

wewnetrznej Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizaeji Sp. z o. o. 

w Leborku, wykonywane sa w laboratoriurn w PSS E w Leborku jedynie w zakresie 

parametr6w, kt6re wykonuje laboratorium (niepelny Monitoring Przegladowy). 

•	 W PSSE Lebork znajduje sie rejestr kapielisk i miejsc wykorzystywanych do kapieli 

oraz basen6w kapielowych W uehwale Rady Miejskiej Leba w 2011 r. znalazly sie 3 

kapieliska w Lebie. Ponadto nadzorowane byly 4 miejsca wykorzystywane do kapieli, 



Dokumentaeja nadzoru nad kapieliskami/miejscami wykorzystywanymi do kapieli oraz 

basenami nie budzi zastrzezen. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Leborku infonnuje konsument6w 

o jakosci wody, poprzez umieszezanie oeen obszarowyeh na stronie internetowej PSSE 

Lebork. 

• W staeji prowadzony jest rejestr pr6b zakwestionowanyeh badan powt6myeh. 

Terrninowosc powt6myeh badan prawidlowa. 

• W dokumentaeji z zakresu nadzoru nad zaopatrzeniem w wode przeznaczona do 

spozycia stosuje sie aktua1ne wzory formularzy. 

II Proto kory pobierania pr6bek wypelniane sa prawidlowo. 

2.	 Realizacja planow pracy. 

Plany praey w zakresie kontroli urzadzen wodnyeh jak i poboru pr6b wody realizowane sa 

tenninowo. 

3. Postepowanie w sprawach. 

•	 Pr6by wody przeznaezonej do spozycia w zakresie Monitoringu Kontro1nego, 

dostarezane SEl. do Laboratorium PSSE w Leborku, natomiast w zakresie Monitoringu 

Przegladowego (kontrola urzedowa) - rowniez do Laboratorium WSSE w Gdansku. Do 

dnia kontroli, w Laboratorium WSSE wykonywane byly parametry tj: ehlorki, 

siarezany, eyjanki, rtec, utlenialnosc, bor, suma tri i tetrachloroetenu, THM-y, 

benzo(a)piren, WWA, pestyeydy, benzen. 

Badanie jakosci wody w kapieliskach oraz basenach kapielowych wykonywane jest 

w Laboratorium PSSE Lebork, 

•	 W PSSE Lebork prowadzony jest wykaz wydanyeh oeen 0 materialach i wyrobaeh 

stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody . W 2010 r. wydano 1 ocene 

higieniczna, W roku 2011 i w 2012, do dnia kontroli nie wydano zadnej oeeny 

higienicznej. 

•	 W PSS E w Leborku znajduje sie wykaz udzielonyeh zg6d na odstepstwo od 

dopuszczalnyeh wartosci wody przeznaczonej do spozycia. PPIS w Leborku udzielil 

zgody na odstepstwo dla wod. Czam6wko gm. Nowa wid Leborska (azotyny w wodzie 

wprowadzanej do sieci wod.). Z uwagi na zmiane prawa, decyzja PPIS w Leborku z 

dnia 17.06.2010 r. zostala uehylona. 



4. Rozpatrywanie skarg i in terw encj i. 

W latach 2010- 2012 rozpatrzono lacznie 4 interwencje dot. jakosci wody. Interwencje 

rozpatrzono prawidlowo. 

5. W nioski 

Nadz6r w zakresie zapewmema bezpieczenstwa zdrowotnego wody prowadzony jest 

prawidlowo. Wyjatek stanowi fakt, ze PPIS w Leborku, nie wyegzekwowal od przedsiebiorstw 

wodociagowo - kanali zacyjnych prowadzenia badan jakosci wody w ramach kontroli 

wewnetrznej, w pelnym zakresie Monitoringu Przcgladowego w mysl § 4 pkt 1 a 

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.(Dz. U. nr 61 poz. 417 z pozn. zm.). 

6. Polecenia pokontrolne. 

Wyegzekwowa6 od przedsiebiorstw wodociagowo - kanalizacyjnych, wykonywania 

pelnego zakresu Monitoringu Przegladowego w ramach kontroli wewnetrznej, w ustalonym 

z PPIS harmonogramie badan jakosci wody, w mysl § 4 pkt 1 a, rozporzadzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 1'.(Oz. U. nr 61 poz. 417 z pozn. zm.). 
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