
 

 

Plan realizacji funkcji stałej i funkcji okresowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie w roku 2018r. 

 

 

Nr 

 

 

Nazwa funkcji 

 

 

Zakres przedmiotowy zadań 

realizowanych w ramach funkcji 

Miernik  

 

Odpowie

dzialna 

komórka 

organiza

cyjna 

 

Nazwa 

 

Wartość 

 

Bazowa Docelowa 

Rok bazowy 

(pl.2016) 

Rok  2018 

 

1. Profilaktyka, edukacja i 

promocja zdrowia oraz 

nadzór sanitarno-

epidemiologiczny. 

(20.5.W) 

Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego w powiecie 

oleskim 

Stosunek liczby 

podjętych 

przedsięwzięć 

zapewniających 

bezpieczeństwo 

sanitarno-

epidemiologiczne do 

liczby mieszkańców* 

 

 

 

 

 

 

0 0 OGÓŁEM 

 

- - HK 

- - HŻ 

- - HP 

- - EP 

- - HDM 

- - ST 

- - OPZ 

 

- - NZ 

- - DEA 

 

 

 



2. Profilaktyka zdrowotna 

(20.5.1.W) 

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

promocji i ochrony zdrowia. 

Liczba osób 

uczestniczących w 

interwencjach z 

zakresu profilaktyki 

chorób i promocji 

zdrowia (w tym ilość 

osób uczestnicząca w: 

konferencjach, 

akcjach, pogadankach, 

konkursach, 

prelekcjach, 

spotkaniach i innych 

działaniach 

edukacyjnych) 

8402 4000 OPZ 

 

3. Oświata zdrowotna 

wykonywana przez 

państwową inspekcję 

sanitarną 

(20.5.1.2.W) 

 

 

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

chorób i promowania zachowań 

prozdrowotnych 

Liczba osób 

uczestniczących w 

działaniach 

programowych i 

nieprogramowych 

8402 4000 OPZ 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Nadzór sanitarny i 

działalność kontrolno-

inspekcyjna 

(20.5.2.W) 

Zapewnienie stosowania właściwych 

standardów sanitarno-higienicznych 

Liczba kontroli i 

pobranych próbek 

2197 1210 

(1525)??? 

OGÓŁEM 

 

575 

(337+238) 

379 

 (308+71) 

HK 

622 

(427+195) 

251 

 

HŻ 

182 158 HP 

550 

(220+330) 

118 EP 

154 87 HDM 



28 30 ST 

65 70 OPZ 

21 0 NZ 

5.  Bieżący nadzór 

sanitarny. 

(20.5.2.1.W) 

Poprawa warunków higieniczno-

sanitarnych w nadzorowanych 

obiektach. 

Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli / liczba 

zaplanowanych 

kontroli 

1434/1065 1022/1022 ok OGÓŁEM 

337/343 308/308 HK 

427/259 251/251 HŻ 

182/161 158/158 HP 

220/119 118/118 EP 

154/89 87/87 HDM 

28/30 30/30 ST 

65/64 70/70 OPZ  

21/0 0/0 NZ 

6. Zapobiegawczy nadzór 

sanitarny 

 (20.5.2.3.W) 

Zapewnienie właściwych standardów 

sanitarno-higienicznych w projektach 

planów, strategii oraz planowania i 

realizacji inwestycji 

Liczba zajętych 

stanowisk i 

przeprowadzonych 

kontroli 

(suma dział I kolumna 

6 i 12 oraz dział II 

wiersz 1 

pomniejszony o 

wiersz 25 w MZ-45) 

139 105 NZ 



7. Zapobieganie i 

zwalczanie chorób 

zakaźnych 

(20.5.3.W) 

Poprawa stanu zdrowia publicznego w 

tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

chorób zakaźnych 

Liczba osób które 

zachorowały na 

chorobę zakaźną  /  

liczba mieszkańców 

1138/65411 1500/65101 ST 

8. Zapobieganie i 

zwalczanie chorób 

zakaźnych. 

(20.5.3.1.W) 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

chorób zakaźnych i monitorowanie 

zagrożenia z tym związanego 

Liczba 

przeprowadzonych 

dochodzeń 

epidemiologicznych / 

liczba osób objętych 

dochodzeniami 

104/137 110/110 EP 

9. Ochrona zdrowia przed 

szkodliwym wpływem 

czynników 

środowiskowych 

(20.5.4.W) 

Ograniczenie negatywnych skutków 

zdrowotnego wpływu czynników 

środowiskowych 

Liczba 

przeprowadzonych 

badań i pomiarów 

296 100 HDM 

10. Badania wody, 

żywności, materiałów 

do kontaktu z 

żywnością, kosmetyków 

i innych czynników 

mających wpływ na 

zdrowie ludzi  oraz 

badania 

mikrobiologiczne 

ludności 

(20.5.4.6.W) 

Pozyskanie danych na temat czynników 

mających wpływ na zdrowie ludzi 

Liczb wykonanych 

oznaczeń 

laboratoryjnych i 

pomiarów 

1584 480 HDM 

 


