
UCHWAŁA NR IV/16/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działania służb, inspekcji 
i straży w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(jednolity tekst, Dz. U. z 2020.920 ze zm.), oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego z 2018 roku, poz. 4702), Rada Powiatu uchwala: 

§ 1. Wyraża się pozytywną ocenę działania zespolonych służb, inspekcji i straży w roku 2020 w zakresie 
stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 83CC54AC-E44F-4FC6-AD40-D81197840E78. Podpisany Strona 1



Ocena działania służb, inspekcji i straży 

w 2020 roku  

w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

w powiecie kłodzkim 

 

 

 
 

 

 
Kłodzko, luty 2020 r.  
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I. Wprowadzenie 
 

Na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych wynika obowiązek składania radzie powiatu 

informacji o stanie bezpieczeństwa przez następujące służby, inspekcje  i straże: 

1. Ustawa o Policji z 1990 roku  (Dz.U.2020.360 t.j.) art. 10 ust. 1 Komendant  Powiatowy Policji 

informuje „o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Powiatu” oraz przedkłada 

sprawozdanie z działalności KPPolicji, 

2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku (Dz.U. 2020.1123 t.j.) art. 14 ust.1 Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej raz do roku przedkłada informację o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu, 

3. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 1985 roku (Dz.U.2020.1364 t.j.) art. 12 a ust. 3 

państwowy powiatowy inspektor sanitarny raz do roku informuje radę powiatu o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu. 

Na terenie powiatu działają także inne służby zespolone i podmioty, których zadaniem jest zapewnienie  

bezpieczeństwa publicznego w ramach swoich kompetencji.  

Dla pełnego obrazu stanu bezpieczeństwa na wniosek Starosty Kłodzkiego informację o stanie 

bezpieczeństwa i działalności za rok poprzedni przygotowały również podmioty działające na terenie 

powiatu kłodzkiego: Powiatowy Lekarz Weterynarii, Sudecka Grupa GOPR, Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe Oddział w Kłodzku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Placówka 

Straży Granicznej, Inspekcja Transportu Drogowego.  

W oparciu o te sprawozdania i informacje Rada Powiatu dokonuje corocznej oceny stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłodzkiego.     
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II. Sprawozdania i informacje służb, inspekcji i straży 
 

1. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

kłodzkiego za rok 2020  

 

Charakterystyka przestępstw: 

 

W 2020 roku na terenie powiatu kłodzkiego wszczęto 871 postępowania o przestępstwa 

kryminalne w podstawowych kategoriach ocennych (tj. kradzieże, włamania, rozboje, bójki i pobicia, 

uszkodzenia ciała, uszkodzenie mienia). Ilość wszczętych postępowań jest niższa o 23 w porównaniu 

do analogicznego okresu roku ubiegłego (dynamika 97,4%).    

W wybranych kategoriach przestępstw  dynamika wszczętych postępowań przedstawia się 

następująco:· 

- kradzież cudzej rzeczy – dynamika 80,5% (spadek z 369 do 297)  

- w tym kradzież samochodów – dynamika 80% (spadek z 10 do 8), 

     · kradzież z włamaniem – dynamika 127,7% (wzrost z 227 do 290), 

     · rozbój, wymuszenie rozbójnicze i kradzież rozbójnicza – dynamika 94,7% (spadek z 19 do 18),  

     · bójka – pobicie – dynamika  72,7% (spadek z 33 do 24) 

     · uszkodzenia ciała – dynamika 75,5% (spadek z 53 do 40) 

-  uszkodzenie mienia – dynamika 104,7% (wzrost z 193 do 202) 
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Procentowy udział wybranych kategorii w stosunku do ogólnej liczby wszczętych w 2020 roku 

postępowań w wybranych kategoriach: 

 
Ponadto funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zatrzymali łącznie na gorącym 

uczynku lub w bezpośrednim pościgu 732 sprawców przestępstw (w tym 250 nietrzeźwych 

kierujących). Łącznie w 2020 roku zatrzymano na gorącym uczynku o 8 sprawców przestępstw mniej 

niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Łącznie odnotowano 31828 interwencji policyjnych.  

 

Problematyka wykroczeń: 

 

W 2020 roku funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku i jednostek jej 

podległych przeprowadzili ogółem 3025 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia                     

(w 2018 – 2979, 2019 – 2909), z czego skierowano 1244 wnioski o ukaranie do organów orzekających 

(w 2018 – 1289, 2019 – 1258). W 1781 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku (w 2018 – 

1690, 2019 – 1651), w tym w 762 przyczyną było nie wykrycie sprawcy wykroczenia (w 2018 – 1012, 

2019 – 885). Pozostałą liczbę czynności wyjaśniających, w których odstąpiono od skierowania wniosku 

o ukaranie, stanowią sprawy gdzie wobec sprawcy na podstawie art. 41 kw. zastosowano pouczenie, 

po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających zastosowano postępowanie 

mandatowe, a także z uwagi na brak wniosku o ściganie, brak dostatecznych dowodów winy, brak cech 

wykroczenia oraz uwzględniono zmianę kwalifikacji zdarzenia na przestępstwo.  

Wymienione liczby uwzględniają również czynności wyjaśniające zarejestrowane w 2019 roku, 

a zakończone w 2020 roku.   
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Ilość skierowanych wniosków o ukaranie w poszczególnych kategoriach 

 

Kategoria   /  okres 2018 2019 2020 

Ogółem przeprowadzono czynności wyjaśniających 2979 2909 3025 

Skierowano wniosków o ukaranie do organów 

orzekających 

1289 1258 1244 

Ogółem odstąpiono od  skierowania wniosku o ukaranie 1690 1651 1781 

Odstąpiono od skierowania wniosku z uwagi na nie 

wykrycie sprawcy 

1012 885 762 

 

 
Postępowanie mandatowe 

 

Ogółem w 2020 roku funkcjonariusze KPP w Kłodzku i jednostek jej podległych nałożyli 11677   

( w 2019 – 11266) mandatów karnych.  

Ilość nałożonych mandatów karnych oraz pouczeń w poszczególnych kategoriach przedstawia się 

następująco: 

 

       Kategoria / czasookres  
2020 2019 

mk. poucz. mk. poucz. 

Przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

278 523 270 454 

Przeciwko mieniu 362 82 369 10 
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Drogowe 9141 4059 9371 7851 

Przeciwko przepisom. ustawy. o wychowaniu. 

w trzeźwości 

632 219 755 390 

Przeciwko obyczajności publicznej 75 43 138 94 

Inne 1189 1097 363 405 

Ogółem  11677 6023 11266 9204 

 
 

W stosunku do roku 2019 w roku 2020 wzrosła liczba nałożonych mandatów o 411 zmalała 

natomiast znacząco liczba zastosowanych środków oddziaływania wychowawczego – pouczeń o 3181. 

Z danych przedstawionych powyższej wynika jednoznacznie, iż największy procent wykroczeń 

zakończonych postępowaniem mandatowym stanowią wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu                         

i porządkowi w komunikacji (drogowe) – 78,3%. 

 

Charakterystyka przestępczości nieletnich: 

 

Na terenie powiatu kłodzkiego w 2020 roku odnotowano tendencję wzrostową czynów 

karalnych (w kategoriach przestępstw) popełnianych przez nieletnich. W 2019 r. odnotowano łącznie 

21 przestępstw natomiast w roku 2020 odnotowano 65 takich czynów (wzrost o 44 – dynamika 

309,5%) .  

Do najczęściej popełnianych czynów karalnych (z podstawowych kategorii przestępstw kryminalnych) 

należały: 

- kradzież z włamaniem (10 czynów – był 1) – 15,4% do ogółu popełnionych przez nieletnich czynów    

   karalnych, 

- kradzież mienia (7 czynów – było 2) – 10,8% do ogółu popełnionych przez nieletnich czynów karalnych,  
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- uszkodzenie mienia (6 czynów – było 0) – 9,2% do ogółu popełnionych przez nieletnich czynów  

   karalnych,  

- czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (5 czynów – było 5) – 7,8% do ogółu popełnionych przez  

  nieletnich  czynów karalnych, 

- uszkodzenie ciała/uszczerbek na zdrowiu (4 czyny – były 2) – 6,1% do ogółu popełnionych przez     

  nieletnich czynów karalnych,  

- bójka - pobicie – (2 czyny – były 4) – 3,1% do ogółu popełnionych przez nieletnich czynów karalnych,  

- rozbój (2 czyny – był 1) – 3,1% do ogółu popełnionych przez nieletnich  czynów karalnych, 

 

 
 

 

Tabela z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji 

nieletnich:  
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0 
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Pod wpływem alkoholu 5 

Członkowie subkultur młodzieżowych 0 

Uciekinierzy z:  Domów rodzinnych 25 

Placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, 

Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych 

Młodzieżowych Ośrodków 

Socjoterapeutycznych 

65 

Schronisk dla nieletnich i 

zakładów poprawczych  

0 

Prostytuujący się: Dziewczęta 0 

Chłopcy  0 

Spotkania z młodzieżą 71 

Spotkania z pedagogami 75 

 

Działania ukierunkowane na ochronę oraz pomoc ofiarom przemocy domowej: 

W 2020 roku funkcjonariusze KPP w Kłodzku sporządzili łącznie 452 „Niebieskie Karty” (304 

wszczynające procedurę i 148 dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinach już objętych 

procedurą).  

Wśród sprawców przemocy dominują mężczyźni – 420 i to zazwyczaj nadużywający alkoholu – 240 

znajdowało się pod wpływem alkoholu, 125 z nich zatrzymano w PDOZ do wytrzeźwienia.  

Natomiast wśród ofiar przemocy dominują kobiety i dzieci. 

W 2020 roku ogółem odnotowano 480 ofiar przemocy z tego: 

- 403 kobiety, 

- 41 mężczyzn,                                                                                       

- 36 małoletnich,              

Rodziny objęte procedurą „Niebieskiej Karty” pozostają pod stałą kontrolą dzielnicowych, którzy na 

bieżąco przekazują informację dotyczące przemocy Kuratorskiej Służbie Sądowej oraz uczestniczą                     

w posiedzeniach grup roboczych powoływanych przez Zespoły Interdyscyplinarne działające przy 

Wójtach i Burmistrzach. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi Kierownik Rewiru 

Dzielnicowych i Specjalista ds. Profilaktyki Społecznej KPP Kłodzko.   

Realizacja Programu Profilaktycznego „WZOROWY SENIOR” 

 

W ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Wzorowy Senior” w okresie od styczeń 2018 

– grudzień 2020 na terenie działania KPP w Kłodzku  zgodnie  z harmonogramem do projektu 

zrealizowano: 
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CZAS 

REALIZACJI 

CEL DANE WSKAŹNIKOWE 

Lata 2018 -

2020 

Zwiększenie świadomości 

społecznej na temat 

zjawiska przestępczości 

wobec osób starszych, 

samotnych i schorowanych 

Liczba przeszkolonych:  

- seniorów ………3456………… 

- dzieci i młodzieży …2201………………… 

- innych środowisk zawodowych …..916…... 

Dane obejmują powiat kłodzki, 

Lata 2018 - 

2020 

Włączenie do programu 

innych podmiotów 

(działających lokalnie 

instytucji, organizacji, 

zrzeszeń itp.) mających 

bezpośredni kontakt                           

z seniorami 

Podczas trwania programu wprowadzenie do grona 

współrealizatorów programu  

Kluby Seniorów powiatu kłodzkiego, Domy dziennego 

pobytu ,Zarząd y Ogródków Działkowych, spotkania                  

z działkowiczami, Kościoły, lokalne media, spotkania                  

z osobami świadczącymi usługi TAXi, apteki, 

indywidualne spotkania z mieszkańcami, Straże Miejskie, 

Szkoły, spotkania z sołtysami, rozmowy   z pracownikami 

Poczty Polskiej, rozmowy z pracownikami banków, 

Działania z ZUS „Porozmawiaj z ZUS o bezpieczeństwie” 

OPS-y na terenie powiatu kłodzkiego, Biblioteki miejskie, 

Dzienny Dom Seniora w Szczytnej, inauguracja roków 

akademickich Uniwersytetu III wieku w Nowej Rudzie, 

organizacja konferencji „Poznaj swojego dzielnicowego”, 

indywidualne rozmowy  

Lata 2018 - 

2020 

Budowanie wizerunku  

i promocję działalności 

Policji w zakresie 

wychowania, 

upowszechniania 

pozytywnych zachowań                    

i postaw 

Przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa seniorów 

kolportaż ulotek i plakatów, indywidualne rozmowy 

Dzielnicowych z seniorami na podległych rejonach 

służbowych, pogadanki z młodzieżą w szkołach 

Kluby Seniorów powiatu kłodzkiego, Domy dziennego 

pobytu, Zarządy Ogródków Działkowych, spotkania                               

z działkowiczami, Kościoły,  lokalne media,  

spotkania z osobami świadczącymi usługi TAXi,  

apteki, indywidualne spotkania z mieszkańcami, 

Straże Miejskie, Szkoły, spotkania z sołtysami,  

rozmowy z pracownikami Poczty Polskiej, 

 rozmowy z pracownikami banków, działania z ZUS 

„Porozmawiaj z ZUS o bezpieczeństwie”, OPS - y na 

terenie powiatu kłodzkiego, Biblioteki miejskie,  

Dzienny Dom Seniora w Szczytnej, inauguracja roku 

akademickich Uniwersytetu III wieku w Nowej Rudzie, 

organizacja konferencji „Poznaj swojego dzielnicowego”, 

indywidualne rozmowy dzielnicowych w rejonach 

służbowych, wystąpienia do instytucji MOPS, GOPS z 
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 ulotkami i plakatami o treściach prewencyjnych 

 

 

Upublicznienie w mediach informacji                                                   

o bezpieczeństwie seniorów 

1) artykuły w lokalnej prasie Noworudzianin – 20 

artykułów i apeli prewencyjnych o bezpieczeństwie 

seniorów 

artykuły w lokalnej prasie Kurier dusznicki, Gazeta Gmin, 

Miejski Informator SMS, 

treści prewencyjne w mediach społecznościowych profil 

na facebooku Tygodnika Noworudzianin 

treści prewencyjne na stronie internetowej 

Prelekcje jak działają oszuści 

Cykliczne informacje na stronie KPP w Kłodzku 

Informacja na stronie internetowej dkl24 o spotkaniu                

z seniorami kobietami pn. „Profilaktyczny Kwiatek na 

dzień Kobiet” 

Informacje w lokalnej gazecie Wiadomości Bystrzyckie. 

Organizacja Forum 

(Nazwa spotkania)………………………………………………… 

(gdzie?)……………………………………………………………. 

(kiedy?)………………………………………………………….... 

(podmioty uczestniczące) … 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa I-XII 2020  

Ilość zgłoszeń w kategoriach wiodących: 

- nieprawidłowe parkowanie – 307 

- przekraczanie dozwolonej prędkości – 176 

- niewłaściwa infrastruktura drogowa – 141 

- spożywanie alkoholu – 141 

- grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 76 

- dzikie wysypiska śmieci – 62 

- zła organizacja ruchu drogowego - 43 

Dane statystyczne dotyczące ilości zgłoszeń na terenie poszczególnych jednostek powiatu kłodzkiego: ilość 

zgłoszeń (w tym potwierdzonych, niepotwierdzonych, wyeliminowanych) obrazuje poniższa tabela:  
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Jednostka  Niepotwier 

- dzone 

Potwierdzo

ne 

Potwierdzo

ne (wyelim- 

inowane) 

% 

potwierdzal

- ności 

Żart lub 

pomyłka 

Suma 

końcowa 

KPP KŁODZKO 261 11 77 27,9% 19 381 

KP NOWA 

RUDA 

98 1 196 66,8% 8 303 

KP 

BYSTRZYCA 

KŁODZKA 

141 23 58 38,7% 33 263 

KP POLANICA 

ZDRÓJ 

56 0 34 42,3% 6 103 

KP LĄDEK 

ZDRÓJ 

16 0 4 44,8% 3 32 

KP KUDOWA 

ZDRÓJ 

12 0 2 14,3% 2 16 

SUMA 584 35 371 43% 71 1101 

 

Podstawowe dane z zakresu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym 

Wypadki drogowe 

 

KPP 2019 2020 różnica dynamika 

Kłodzko 111 95 - 16 85,6% 

 

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych 

 

KPP 2019 2020 różnica dynamika 

Kłodzko 11 14 +3 127,3% 

 

Osoby ranne w wypadkach drogowych 

 

KPP 2019 2020 różnica dynamika 

Kłodzko 146 119 -27 81,5% 

Id: 83CC54AC-E44F-4FC6-AD40-D81197840E78. Podpisany Strona 12



 

12 

 

Wypadki drogowe z udziałem pieszych 

 

KPP 2019 2020 różnica dynamika 

Kłodzko 30 12 -18 40% 

 

Wypadki drogowe z udziałem rowerzystów  

 

KPP 2019 2020 różnica dynamika 

Kłodzko 11 10 -1 90,9% 

 

Kolizje drogowe 

 

KPP 2019 2020 różnica dynamika 

Kłodzko 1847 1460 -387 79,05% 

 

Zdarzenia drogowe w 2020 roku na terenie powiatu kłodzkiego  

 

Kategoria drogi 
Liczba 

wypadków 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 

Liczba 

kolizji 

Bystrzyca Kłodzka - obszar miejski 6 1 5 85 

Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 7 2 7 95 

Duszniki Zdrój - obszar miejski 3 1 2 60 

Kłodzko - obszar miejski 19 2 25 350 

Kłodzko -obszar wiejski 13 1 20 195 

Kudowa Zdrój - obszar miejski 6 0 9 93 

Lądek Zdrój - obszar miejski 2 0 2 31 

Lądek Zdrój - obszar wiejski 3 1 2 27 
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Lewin Kłodzki - obszar wiejski 5 0 6 30 

Międzylesie - obszar miejski 2 0 3 16 

Międzyleskie - obszar wiejski 4 0 5 35 

Nowa Ruda - obszar miejski 6 0 8 160 

Nowa Ruda - obszar wiejski 3 1 5 70 

Polanica Zdrój - obszar miejski 5 1 8 62 

Radków - obszar miejski 1 0 1 11 

Radków - obszar wiejski 1 0 2 43 

Stronie Śląskie - obszar miejski 1 0 1 18 

Stronie Śląskie - obszar wiejski 1 0 2 16 

Szczytna - obszar miejski 4 3 4 39 

Szczytna - obszar wiejski 3 1 2 24 

 

Zdarzenia drogowe w 2020 roku w rozbiciu na kategorie dróg  

 

Kategoria drogi 
Liczba 

wypadków 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 

Liczba 

kolizji 

Droga gminna 14 1 19 377 

Droga krajowa 28 7 39 305 

Droga powiatowa 26 3 28 323 

Droga wojewódzka 27 3 33 332 

Inna (strefy ruchu, strefy zamieszkania) 0 0 0 123 

RAZEM 95 14 119 1460 
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Zatrzymane Prawa Jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej  50 km/h 

 

KPP 2019 2020 różnica dynamika 

Kłodzko 99 216 +117 218,2% 

 

Podstawowe wyniki funkcjonariuszy WRD KPP w Kłodzku w roku 2020 

Liczba legitymowanych osób – 16528 

Kontroli pojazdów – 13871 

Ilość ujawnionych wykroczeń – 10681 

Mandaty karne – 7954 

Zatrzymane dowody rejestracyjne – 972 

Art. 187a § 1 – 87 

Art. 87 § 1a – 9 

Art. 87 § 1 – 16 

Art. 87 § 2 – 3 

Ilość służb na drodze - 5626 

 

 Wykaz środków przekazanych na FWP oraz darowizn rzeczowych w 2020 r. 

 

 

Gmina 

 

FWP 

 

Wartość 

środków 

 

Darowizna 

 

Wartość 

środków 

 

Starostwo 

Powiatowe w 

Kłodzku 

Zakup 

samochodu 

osobowego typu 

SUV w wersji 

oznakowanej dla 

PP w Międzylesiu 

 

HYUNDAI 

TUSCON Classik 1 

 

29.074,50  zł Generatory 

ozonu Air Purifier 

- 7 szt. -  

4.403,- zł 
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Dofinansowanie 

dostosowania 

pomieszczeń 

biurowych KPP w 

Kłodzku do 

obsługi klienta 

zewnętrznego  

 

5.000,- zł 

Gmina 

Międzylesie  

Zakup 

samochodu 

osobowego typu 

SUV w wersji 

oznakowanej dla 

PP w Międzylesiu 

 

HYUNDAI 

TUSCON Classik 1 

 

29.074,50  zł ------------------- ------------------- 

Gmina Miejska 

Kłodzko 

Doposażenie 

pomieszczenia 

socjalnego KPP w 

Kłodzku  

 

1.457,- zł ------------------- ------------------- 

Nagroda 

finansowa za 

osiągnięcia w 

służbie 

- 2 osoby -   

 

1.000,- zł 

Gmina Kłodzko  Nagroda 

finansowa za 

osiągnięcia w 

służbie 

- 2 osoby -   

 

1.000,- zł ------------------- ------------------- 

Gmina Nowa 

Ruda 

Nagroda 

finansowa za 

osiągnięcia w 

służbie 

- 2 osoby -   

2.000,- zł ------------------- ------------------- 
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Gmina Miejska 

Nowa Ruda 

Finansowanie 

dodatkowych 

służb w sezonie 

letnim  

- 20 służb - 

 

4.000,- zł ------------------- ------------------- 

Nagroda 

finansowa za 

osiągnięcia w 

służbie 

- 1 osoba -  

 

1.000,- zł 

Gmina Polanica 

– Zdrój  

Nagroda 

finansowa za 

osiągnięcia w 

służbie 

- 1 osoba  

500,- zł ------------------- ------------------- 

Finansowanie 

dodatkowych 

służb w sezonie 

letnim  

- 20 służb  

5.000,- zł 

Gmina Duszniki 

– Zdrój  

Nagroda 

finansowa za 

osiągnięcia w 

służbie 

- 1 osoba  

500,- zł ------------------- ------------------- 

Gmina Radków Nagroda 

finansowa za 

osiągnięcia                   

w służbie 

- 1 osoba  

840,- zł ------------------- ------------------- 

Gmina Szczytna  Nagroda 

finansowa za 

osiągnięcia w 

służbie 

1.500,- zł ------------------- ------------------- 
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- 3 osoby  

Gmina Bystrzyca 

Kłodzka  

------------------- ------------------- Narkotestery 

Drager 

DrugCheck 

- 2 op. po 20 szt 

2.952,- zł 

Bank 

Spółdzielczy w 

Kłodzku  

------------------- ------------------- - Osłona plexi na 

biurko – 3 szt. 

- osłona plexi na 

biurko na 

nóżkach – 1 szt.  

900,- zł 

Sąd Rejonowy w 

Kłodzku 

------------------- ------------------- Meble biurowe 

(nieodpłatne 

przekazanie) 

270,- zł 

ŁĄCZNA 

WARTOŚĆ: 

 FWP: 

81.946,- zł 

 DAROWIZNY: 

8.525,- zł 

 

2. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kłodzku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie powiatu kłodzkiego za rok 2020  

 

Wstęp 

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy: 

1) kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, 

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych, 

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na                

obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania, 

5) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, 

6)  współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został 

zatrudniony w gminie, 

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

8) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu, 

9) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

10)wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa, 

11) wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru  

oraz miejscowego zagrożenia, 

12)organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego, 

13)szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych, 
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14)współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 

Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz 

koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy:  

• wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,  

• starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu,  

a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem 

przy pomocy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, 

• wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa,  

a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem 

przy pomocy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. 

 

OCENA ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO 

 

Ze względu na położenie, ukształtowanie i specyfikę, teren powiatu kłodzkiego charakteryzuje 

się dużą ilością zdarzeń, podczas których niezbędne jest podejmowanie działań ratowniczych                           

w różnych dziedzinach, od gaszenia pożarów poprzez zdarzenia medyczne, chemiczne, ekologiczne               

i inne miejscowe. Ilość stałych mieszkańców powiatu wahająca się w granicach 165 tyś. nie 

odzwierciedla rzeczywistej ilości osób przebywających na tym terenie. Umiejscowienie w granicach 

administracyjnych 5 miejscowości uzdrowiskowych, wielu atrakcji turystycznych, bardzo dużej ilości 

hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych jak również dużych przejść granicznych zarówno drogowych 

jak i kolejowych powoduje znaczący wzrost ilości osób przebywających w danym momencie na 

terenie obszaru chronionego przez KP PSP Kłodzko. Postęp cywilizacyjny powoduje, iż na obszarach 

gdzie zlokalizowane są duże skupiska osób wzrasta ilość interwencji ratowniczych. 

Stopień zagrożenia na terenie powiatu kłodzkiego należy określić, jako duży, zarówno w zakresie 

pożarów jak i innych zagrożeń miejscowych. 

Corocznie odnotowuje się znaczną ilość pożarów upraw oraz w obiektach mieszkalnych. 

Szczególnie groźne są pożary sadzy w przewodach kominowych oraz nieszczelności tych przewodów. 

Stosunkowo mało pożarów odnotowuje się w obiektach użyteczności publicznej. 

W zakresie miejscowych zagrożeń prym wiodą zdarzenia w komunikacji drogowej, których 

odnotowuje się najwięcej. Zdarzenia związane z silnymi wiatrami oraz przyborami wód, opadami 

deszczu, śniegu na stałe wpisały się w zakres zdarzeń odnotowywanych w znacznych ilościach na 

naszym terenie. 

Największą ilość działań odnotowuje się na terenie: 

- Miasta Kłodzka, 

- Miasta Nowej Rudy, 

- Gminy Nowej Rudy, 

- Miasta i Gminy Radków, 

- Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 

- Gminy Kłodzko, 
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Jeżeli chodzi o godziny podejmowanych interwencji, najwięcej zdarzeń odnotowuje się                         

w godzinach 15:00 – 22:00. Jednak najpoważniejsze zdarzenia występują w porze nocnej. 

 

1. ZAGADNIENIA OPERACYJNO - SZKOLENIOWE 

 

W skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wchodzą trzy Jednostki Ratowniczo – 

Gaśnicze: 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Kłodzku 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Bystrzycy Kłodzkiej 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Nowej Rudzie 

Przy Komendzie Powiatowej funkcjonuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej, które dysponuje do działań jednostki ochrony przeciwpożarowej                            

i koordynuje akcje na terenie całego powiatu. Zgłoszenia dotyczące zdarzeń z całego terenu 

chronionego /powiatu kłodzkiego/ są odbierane na Stanowisku Kierowania Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku gdzie, zlokalizowane są telefony alarmowe 

„998”. Stanowisko Kierowania utrzymuje stały kontakt ze Stanowiskiem Kierowania Dolnośląskiego 

Komendanta Wojewódzkiego za pomocą łączności radiowej, telefonicznej i internetu. 

Na terenie powiatu funkcjonują 63 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających w swoich 

szeregach około 3000 strażaków ochotników. 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostało 

włączonych Decyzją Komendanta Głównego PSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 

terenem działania tych jednostek jest obszar całego powiatu, jednostki te stanową również 

Wojewódzki Odwód Operacyjny Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ściśle współpracuje z tymi 

jednostkami podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz prowadzi szkolenia mające na celu 

podniesienie umiejętności w niesieniu pomocy dla mieszkańców powiatu oraz osób odwiedzających 

ten region kraju. 

     Teren działania poszczególnych JRG PSP: 

1 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Kłodzku 

 
538 km2 

2 

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP 

w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

790 km2 

3 
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Nowej Rudzie 

 
314 km2 
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Podział obszaru chronionego na Gminy  

 

Lp. JR-G PSP Gmina 

1. JR-G PSP Kłodzko 

GMINA MIEJSKA KŁODZKO 

GMINA WIEJSKA KŁODZKO 

GMINA MIEJSKA POLANICA-ZDRÓJ 

MIASTO I GMINA SZCZYTNA 

GMINA MIEJSKA DUSZNIKI-ZDRÓJ 

GMINA LEWIN KŁODZKI 

GMINA MIEJSKA KUDOWA-ZDRÓJ 

2. JR-G PSP Nowa Ruda 

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA 

GMINA WIEJSKA NOWA RUDA 

MIASTO I GMINA RADKÓW 

3. JR-G PSP Bystrzyca Kłodzka 

MIASTO I GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA 

MIASTO I GMINA MIĘDZYLESIE 

MISATO I GMINA LĄDEK-ZDRÓJ 

MIASTO I GMINA STRONIE ŚLĄSKIE 

 

 

 

Ilość interwencji na terenie powiatu kłodzkiego za rok 2020 

Lp. Nazwa Pożary 
Miejscowe 

Zagrożenia 

Alarmy 

Fałszywe 
Razem 

1. KP PSP Kłodzko 905 2725 142 3772 

2. JR-G PSP Kłodzko 350 1241 78 1669 

3. JR-G PSP Nowa Ruda 330 539 32 901 

4. JR-G PSP Bystrzyca Kłodzka 225 945 32 1202 

 

Zestawienie porównawcze ilości interwencji za okres 2007 – 2018 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pożary 1167 1051 1509 1462 888 1223 1670 920 1107 1311 1067 905 

Udział % 

w całości 
23,3 36,4  43,1 47,4 37,6 43,9 40,8 28,2 32,6 37,97 31,81 24 

Miejscowe 

Zagrożenia 
3652 1656 1823 1477 1365 1434 2243 2175 1986 1895 2062 2725 
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Udział % 

w całości 
72,8  57,3 52,0  47,9 57,7 51,5 54,8 66,4 58,4 54,88 61,48 72,24 

Fałszywe 198 182 172 147 113 126 178 175 306 247 225 142 

Udział % 

w całości 
3,9  6,3  4,9  4,8 4,8 4,5 4,4 5,3 9,0 7,15 6,71 3,76 

Razem 5017 2889 3504 3086 2366 2783 4091 3270 3399 3453 3354 3772 

 

 

Ilość interwencji na terenie powiatu kłodzkiego w rozbiciu na Gminy Lata 2019 / 2020 

Gmina 
Pożar 

Miejscowe 

Zagrożenie 

Alarm 

Fałszywy 
Razem 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Bystrzyca Kłodzka 86 105 290 374 24 20 400 499 

Duszniki-Zdrój 13 14 88 85 22 7 123 106 

Kudowa-Zdrój 45 38 113 201 19 5 177 244 

Kłodzko m. 136 86 259 362 30 23 425 471 

Kłodzko g. 174 109 207 358 19 26 400 493 

Lewin Kłodzki 23 9 56 29 3 3 82 41 

Lądek-Zdrój 40 36 126 184 11 6 177 226 

Międzylesie 67 50 167 252 2 3 236 305 

Nowa Ruda m. 141 125 203 252 34 19 378 396 

Nowa Ruda g. 134 137 140 192 14 8 288 337 

Polanica-Zdrój 30 37 100 101 19 6 149 144 

Radków 72 68 109 95 8 5 189 168 

Stronie Śląskie 32 34 103 135 13 3 148 172 

Szczytna 74 57 101 105 7 8 182 170 

Razem 1067 905 2062 2725 225 142 3354 3772 

 

Interwencje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu kłodzkiego – rok 2020 
    Ogółem           

Jednostka KSRG P MZ AF CZ WG PZR Razem 

0111142 OSP Nowa Ruda-Słupiec TAK 45 114 6 3 5 23 196 

0111081 OSP Polanica Zdrój TAK 53 107 6 6 20 1 193 

0111097 OSP Lądek Zdrój TAK 37 117 4 1 1 0 160 

0111102 OSP Szczytna TAK 43 97 7 0 2 0 149 

0111083 OSP Kudowa Czermna TAK 38 104 3 1 3 0 149 

0111062 OSP Jaszkowa Dolna TAK 18 77 2 1 5 35 138 

0111110 OSP Stronie Śląskie TAK 34 95 2 0 4 0 135 

0111128 OSP Nowa Ruda TAK 46 43 2 1 9 24 125 

0111088 OSP Domaszków TAK 31 74 2 1 13 2 123 

Id: 83CC54AC-E44F-4FC6-AD40-D81197840E78. Podpisany Strona 22



 

22 

 

0111113 OSP Duszniki Zdrój TAK 23 86 8 0 4 0 121 

0111087 OSP Międzylesie TAK 37 73 2 0 6 0 118 

0111061 OSP Żelazno NIE 22 78 2 0 9 1 112 

0111122 OSP Stary Waliszów TAK 18 34 1 3 1 48 105 

0111066 OSP Ołdrzychowice Kłodzkie TAK 29 57 2 0 4 11 103 

0111126 OSP Jugów TAK 55 38 2 1 6 0 102 

0111123 OSP Wilkanów TAK 24 48 2 3 2 7 86 

0111064 OSP Szalejów Dolny TAK 17 47 0 2 8 9 83 

0111067 OSP Krosnowice NIE 21 54 4 0 2 0 81 

0111141 OSP Wolibórz TAK 24 49 0 0 7 0 80 

0111127 OSP Radków TAK 20 46 4 1 3 0 74 

0111098 OSP Trzebieszowice  TAK 12 47 2 1 5 1 68 

0111137 OSP Ścinawka Średnia TAK 38 18 0 0 5 0 61 

0111112 OSP Stary Gierałtów  TAK 15 38 1 0 5 0 59 

0111129 OSP Bożków NIE 15 27 1 1 14 0 58 

0111068 OSP Wojbórz NIE 17 28 4 0 4 1 54 

0111135 OSP Sokolec NIE 17 19 1 1 6 0 44 

0111125 OSP Ścinawka Dolna TAK 23 15 0 1 3 0 42 

0111118 OSP Pławnica  NIE 14 23 0 3 1 0 41 

0111103 OSP Chocieszów NIE 23 17 1 0 0 0 41 

0111089 OSP Długopole Górne  NIE 11 28 0 0 0 0 39 

0111065 OSP Szalejów Górny NIE 16 20 1 1 1 0 39 

0111132 OSP Ludwikowice Kłodzkie NIE 24 12 0 0 1 0 37 

0111082 OSP Lewin Kłodzki TAK 7 27 2 0 0 0 36 

0111063 OSP Jaszkowa Górna NIE 8 23 1 1 2 0 35 

0111140 OSP Włodowice NIE 19 13 0 0 2 0 34 

0111121 OSP Stara Łomnica  NIE 7 23 0 0 0 0 30 

0111090 OSP Goworów  NIE 8 20 0 0 0 0 28 

0111084 OSP Kudowa Zdrój NIE 11 14 1 0 1 0 27 

0111115 OSP Idzików  NIE 7 17 0 1 1 0 26 

0111117 OSP Nowy Waliszów  NIE 4 21 0 0 0 0 25 

0111092 OSP Roztoki  NIE 4 17 0 0 4 0 25 

0111069 OSP Stary Wielislaw NIE 7 16 0 0 1 0 24 

0111138 OSP Tłumaczów NIE 12 8 0 0 3 0 23 

0111124 OSP Zabłocie NIE 3 18 0 0 1 0 22 

0111111 OSP Bolesławów  NIE 3 16 0 0 1 0 20 

0111139 OSP Wambierzyce NIE 4 8 1 0 2 0 15 

0111085 OSP Kudowa Zdrój - Slone NIE 7 4 0 0 3 0 14 

0111133 OSP Nowa Wieś Kłodzka NIE 2 7 0 0 3 0 12 

0111130 OSP Czerwieńczyce NIE 5 6 0 0 1 0 12 

0111114 OSP Gorzanów  NIE 1 9 1 0 0 0 11 

0111099 OSP Radochów  NIE 2 8 0 0 1 0 11 

0111144 OSP Dzikowiec Kłodzki NIE 5 5 0 0 0 0 10 

0111100 OSP Skrzynka  NIE 1 6 0 0 0 0 7 

0111070 OSP Wojciechowice NIE 0 4 1 0 0 0 5 

0111134 OSP Ratno Dolne NIE 0 3 0 0 0 0 3 

0111120 OSP Poręba  NIE 0 3 0 0 0 0 3 

0111086 OSP Kudowa Brzozowie NIE 2 1 0 0 0 0 3 

0111101 OSP Konradów  NIE 1 1 0 0 0 0 2 

0111143 OSP Piszkowice NIE 0 1 0 0 0 0 1 
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Kursy dla jednostek OSP organizowane przez KP PSP Kłodzko 

Kurs Razem KSRG Inne 

Szkolenie strażaków ratowników OSP 45 16 29 

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla 

strażaków ratowników OSP 
33 14 19 

Szkolenie dowódców OSP  46 16 30 

Szkolenie naczelników OSP 31 4 27 

Razem 155 50 105 

 

W roku 2019 KP PSP w Kłodzku przeprowadziła: 

Szkolenie strażaków ratowników OSP – 2 kursy 

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – 2 kurs 

Szkolenie dowódców OSP – 2 kursy 

Szkolenie naczelników OSP – 2 kursy 

 

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNYCH 

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny realizuje zadania Komendy w zakresie : 

- planowania i realizacji inwestycji; 

- utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów; 

- prowadzenia całościowej gospodarki transportowej; 

- obsługi mundurowej oraz środków ochrony indywidualnej strażaków; 

- prowadzenia gospodarki sprzętem  kwaterunkowym; 

- naliczania i ewidencjonowania świadczeń socjalnych strażaków; 

- zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczo-gaśniczych. 

 

1. Zadania inwestycyjne: 

     

Jednym z zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Kłodzku  

w 2020 roku była rozbudowa powiatowego systemu łączności radiowej. Zamówienie polegało  

na rozbudowie powiatowego systemu łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kłodzku o dodatkowe stacje zdalnie sterowane, dodatkową konsolę systemową, sterowniki 

radiowęzłowe oraz przygotowanie istniejącego systemu do kompatybilnego połączenia z istniejącym  

w KW PSP we Wrocławiu systemem łączności radiowej Multikom III. W ramach rozbudowy systemu 

łączności zaplanowana była dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie radiowych stacji 

bazowych, zdalnie sterowanych w pięciu lokalizacjach na terenie powiatu kłodzkiego tj.:  

- obiekt OSP Duszniki-Zdrój; 

- obiekt OSP Międzylesie; 

- obiekt UMiG Lądek-Zdrój; 

- obiekt OSP Stronie Śląskie; 

- obiekt OSP Radków. 

 

Id: 83CC54AC-E44F-4FC6-AD40-D81197840E78. Podpisany Strona 24



 

24 

 

W ramach zadania Wykonawca ponadto zdemontował stację zdalnie sterowaną zlokalizowaną  

na maszcie Emitel Góra Krępiec i wykonał montaż na obiekcie Wieży Szybowej w Nowej Rudzie-Słupcu. 

Środki w wysokości 220 000,00 złotych na sfinansowanie przedsięwzięcia przyznane zostały decyzją 

Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. 

 

 Kolejnym zadaniem inwestycyjnym był zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby 

prawidłowego funkcjonowania autodrabiny SD30 Iveco Magirus z JRG PSP w Kłodzku. 

 
Zakupu agregatu ENDRESS dokonano w ramach zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu 

dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego”. 

Koszt zakupu agregatu o odpowiednich parametrach i spełniającego właściwe wymagania to 

38 769,02 złotych. 

Środki na realizację pochodziły z nowelizacji ustawy budżetowej 2020 i przyznane zostały 

decyzją Ministra Finansów z 31.10.2020.  

 

W ramach oszczędności powstających przy zakupie agregatu prądotwórczego i w celu pełnego 

wykorzystania środków pochodzących z nowelizacji ustawy budżetowej, Komenda Powiatowa PSP                    

w Kłodzku otrzymała zgodę na zakup kamery termowizyjnej.  
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Zakupiona kamera termowizyjna FLIR K33 zwiększyła potencjał ratowniczy Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej PSP w Nowej Rudzie. Koszt zakupu to 21 230,98 zł. 
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2. Sprzęt transportowy: 

W 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie 

przetargu nieograniczonego na dostawę  czterech samochodów strażackich na potrzeby Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Zakupu dwóch lekkich samochodów operacyjnych 

(Toyota Corolla), jednego rozpoznawczo-ratowniczego (Toyota Hilux) oraz samochodu typu „mikrobus” 

do przewozu ratowników (Toyota Proace) dokonano w ramach zadania pn.: „Zakup specjalistycznego 

sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego”.  

 
Środki na realizację ww. zadania pochodziły z nowelizacji ustawy budżetowej 2020 i przyznane 

zostały dec. Ministra Finansów z 31.10.2020 nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB w dz. 754, rozdz. 75411, 

§ 6410. Łączna wartość zakupu pojazdów to 486 000,00 złotych. 

 

 W dniu 26.08.2020 r. dokonano odbioru nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA MAN ze 

zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego. Samochód został przekazany w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura 

i Środowisko "Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach” etap IV. Koszt zakupu samochodu to 

kwota bliska 1,2 mln zł.  

Pojazd wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka 

pianotwórczego 500 litrów, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, 

wyciągarkę i działko wodno-pianowe, nadciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny                     

z butlą kompozytową, maską i sygnalizatorem bezruchu (6 kpl.), zapasowe butle kompozytowe (4 szt.), 

motopompa pływająca, wentylator oddymiający, węże tłoczne W-52 i W-75, węże ssawne, przełączniki, 

zbieracz, rozdzielacze, smok ssawny, prądownice wodne i pianowe, przenośne działko wodno-pianowe, 

stojak hydrantowy, drabina ratownicza dwuprzęsłowa, drabina nasadkowa, pilarka łańcuchowa, piła 

tarczowa, bosaki, łom wielofunkcyjny, nożyce, młot, siekiera, 20 kg sorbentu, przenośny zestaw 
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oświetleniowy, zestaw PSP R-1 i zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego składający się                              

z pompy hydraulicznej, rozpieracza ramieniowego, nożyc, cylindrów rozpierających, narzędzia ‘kombi’, 

poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z osprzętem, zabezpieczenia poduszki powietrznej, 

zestawu uniwersalnego podpór i klinów, maty, zbijaków do szyb, przecinaków do pasów, osłon 

zabezpieczających, piły ręcznej do szyb, osłon na słupki i łańcuchów. 

 

 

Poniższy wykres przedstawia analizę wieku pojazdów KP PSP w Kłodzku w poszczególnych 

kategoriach: 

 
 

3. Poprawa warunków pełnienia służby  w istniejących obiektach Komendy Powiatowej 

 

 Ze środków pochodzących z nowelizacji ustawy budżetowej 2020 i przyznanych decyzją Ministra 

Finansów z 31.10.2020 zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby remontu kuchni oraz świetlicy 

wraz z zapleczem socjalnym JRG Kłodzko (łóżka 12 szt., meble kuchenne ze stali nierdzewnej wraz                          

z AGD, meble biurowe). 

 Ponadto w ramach środków z własnego budżetu przystosowano jedno z pomieszczeń                              

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby  dezynfekcji sprzętu po 

działaniach ratowniczych. 

 

4. Pozostały sprzęt specjalistyczny i ekwipunek osobisty strażaków: 

 

Ze środków pochodzących z nowelizacji ustawy budżetowej 2020 i przyznanych decyzją Ministra 

Finansów z 31.10.2020 zakupiono m.in.: 

- odkurzacz KARCHER na wyposażenie JRG PSP w Kłodzku; 

- materiały na potrzeby remontu stanowisk garażowych JRG PSP Kłodzko (materiały do 

wykonania mebli oraz farby do malowania garaży); 
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- 2 szt. defibrylatorów do JRG Kłodzko i JRG Bystrzyca Kłodzka; 

- magazyn powietrza do stacji ODO JRG PSP w Nowej Rudzie; 

- sprężarkę powietrza na wyposażenie JRG PSP w Nowej Rudzie; 

- 3 kpl. umundurowania specjalnego dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy; 

- myjki ciśnieniowe (KARCHER) na wyposażenie JRG Kłodzko i JRG Nowa Ruda; 

- zestaw podpór do stabilizacji na wyposażenie JRG Bystrzyca Kłodzka; 

- lodówkę, lodówkę pod zabudowę, płytę indukcyjną oraz garnki na wyposażenie kuchni JRG PSP 

w Nowej Rudzie; 

- środki chemiczne do prania i impregnowania ubrań specjalnych funkcjonariuszy do pralnic JRG 

PSP w Kłodzku i Nowej Rudzie; 

- zmywarkę na wyposażenie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej; 

- 2 lampy ledowe w celu oświetlenia placu JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej; 

- sprzęt do ratownictwa wysokościowego i lodowego w związku  

z uzupełnieniem normatywów wyposażenia; 

- biurko pod drukarkę oraz fotel biurowy na wyposażenie wydziału organizacyjno-kadrowego; 

- dokonano badania dielektrycznego obuwia gumowego oraz zakupiono gumowce które nie 

przeszły badań. 

Ponadto dokonano okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 

będących w trwałym zarządzie KP PSP w Kłodzku. 

 

W ramach środków z własnego budżetu zrealizowano: 

- zakup koszulek typu POLO dla funkcjonariuszy; 

- zakup ręczników oraz środków czystości (ręczniki, mydła, pasty BHP oraz do butów) dla 

funkcjonariuszy. 

 

Dodatkowo w 2020 roku zrealizowano procedurę zakupu minimum 20 kompletów ubrań 

specjalnych 3-częściowych w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, SG, PSP i BOR w latach 

2017 – 2020”.  

Łącznie zakupiono 24 komplety odzieży specjalnej za kwotę 76 000 złotych. 

W chwili obecnej stan wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaków można ocenić jako dobry. 

Wszyscy posiadają zarówno odzież ochronną jak i podstawowy sprzęt ochrony osobistej. 
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3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w podstawowych grupach obiektów 

1. Określenie stopnia zagrożenia powiatu 

 Stopień zagrożenia poszczególnych gmin oraz powiatu kłodzkiego przedstawiony został w części 

analityczno-kalkulacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej analizy. 

2. Charakterystyka rodzajów zagrożeń poddanych ocenie w części analityczno-kalkulacyjnej. 

1) Informacje ogólne 

W skład województwa dolnośląskiego wchodzi 26 powiatów ziemskich,  

3 miasta na prawach powiatu, 169 gmin, 2647 miejscowości, w tym 91 miast. Pod względem wielkości 

powierzchni powiat kłodzki plasuje się na pierwszym miejscu wśród dolnośląskich powiatów                                   

z powierzchnią 1643,37 km2. Położony jest w południowo-zachodniej części Polski  

w obrębie łańcucha Sudetów i swoim charakterystycznym występem, kształtem przypominającym 

czworokąt, wcina się w obszar Republiki Czeskiej. Swoim zasięgiem obejmuje czternaście gmin: 

• gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, 

• gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, 

Szczytna, 

• gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda. 

W obrębie powiatu znajduje się 11 miast: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, 

Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna. 

Pod względem liczby ludności (niespełna 161 tys. osób – źródło: 

http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_powiatow/powiat_klodzki.pdf - 

05.01.2021 r.) zajmuje czołowe miejsce wśród powiatów dolnośląskich. Powiat kłodzki otoczony jest 

górami stanowiącymi naturalną przegrodę. Część środkową zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od 
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zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi                           

i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi. Szczytami 

gór po południowej, zachodniej i wschodniej granicy powiatu przebiega granica z Republiką Czeską                      

o długości aż 190 km. Siedziba powiatu znajduje się w miejscowości Kłodzko. 

Przez powiat kłodzki przepływa 6 głównych rzeki, których parametry szczegółowo opisano                      

w dalszej części niniejszej Analizy.  

Powiat kłodzki charakteryzuje się umiarkowanym i łagodnym klimatem, sprzyjającym 

gospodarce rolnej i hodowlanej, a także turystyce w różnych jej formach. Jego cechą są łagodne zimy                  

i nieco mniej upalne niż w centralnej części Polski lata. Najcieplejszym, ale najbardziej obfitującym w 

opady miesiącem roku jest lipiec ze średnią temperaturą w stolicy regionu – Kłodzku +17°C. 

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, podczas którego średnia temperatura w Kłodzku wynosi –

2,4 C. Najmniej opadów przypada na luty i wrzesień, który jest najsłoneczniejszym miesiącem roku. 

Największe opady śnieżne notowane są w styczniu.  

 

2) Rodzaj zabudowy, palność konstrukcji i wysokość budynków, kategorie zagrożenia ludzi 

Dominującym charakterem budownictwa w rejonie jest budownictwo mieszkalne niskie, ze 

sporadycznie występującymi budynkami średniowysokimi i wysokimi (łącznie 24 budynki mieszkalne 

wysokie wybudowane w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i początkach lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia).  

Znaczna część obiektów kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i została wybudowana 

w pierwszej połowie XX wieku. Pozostałe obiekty z tej grupy budynków w znacznej mierze wybudowane 

zostały w latach 70 - 90-tych ubiegłego wieku. Biorąc pod uwagę lata w jakich wybudowano większość 

tych budynków oraz stosowane wówczas technologie, znaczna część obiektów mieszkalnych 

zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV posiada konstrukcję palną mieszaną (ściany zewnętrzne 

jako mur pruski, stropy drewniane, itp.) nie zawsze spełniającą obowiązujące obecnie wymagania                      

w zakresie ich klasy odporności ogniowej. Powyższy fakt oraz możliwości i kompetencje organów 

Państwowej Straży Pożarnej ograniczone w sposób istotny zapisami art. 23 ust. 11 Ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) sprawiają, iż w tej 

grupie obiektów odnotowuje się rok rocznie największą ilość pożarów, których główną przyczyną jest 

przede wszystkim zły stan techniczny instalacji użytkowych oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 

grzewczych (w szczególności na paliwo stałe). Łącznie w 2020 r. miało miejsce 118 interwencji 

jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku z pożarami w tej grupie obiektów  

Kolejną istotną z punktu widzenia zagrożenia i najbardziej liczną grupą budynków  

w powiecie są obiekty zamieszkania zbiorowego, do których zaliczyć należy przede wszystkim: 

pensjonaty, hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska, sanatoria oraz co raz 

dynamiczniej rozwijająca się grupa budynków agroturystycznych, kwater prywatnych  

i apartamentowców (tzw. aparthotele). Sytuacja ta odzwierciedla wprost charakter chronionego 

obszaru tj. turystyczno – wypoczynkowy. Jednakże podkreślić należy, iż intensywne działania 

kontrolno-rozpoznawcze w tej grupie obiektów wpływają na znikomą wręcz ilość interwencji jednostek 

ochrony przeciwpożarowej spowodowanych pożarami lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Nie mniej ważną grupą obiektów z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, ale również 

kultury i dziedzictwa narodowego są zabytki występujące na terenie powiatu kłodzkiego. Do 
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najważniejszych z ich należą niewątpliwie te, które wyznaczone zostały przez Generalnego 

Konserwatora zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej do 

stosowania systemu sygnalizacji pożaru połączonego z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej 

lub obiektem wskazanym przez tego komendanta. Na dzień sporządzania niniejszej Analizy na 

trzynaście obiektów zobligowanych do stosowania systemu sygnalizacji pożaru, jedenaście jest 

wyposażonych, a dziesięć z nich jest podłączonych do Alarmowego Centrum Odbiorczego w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Wykaz przedmiotowych zabytków przedstawiony 

jest w poniższej tabeli nr 1. 

Lp. Nazwa i przeznaczenie obiektu oraz dokładny adres 

1 

Muzeum Ziemi Kłodzkiej-Muzeum 

ul. Muzealna 1 

57-300 Kłodzko 

2 

Ratusz -siedziba Urzędu Miasta 

Plac chrobrego 1 

57-300 Kłodzko 

3 

Pałac w Żelaźnie 

Żelazno 54 

57-300 Kłodzko 

4 

Ratusz 

Plac Wolności 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

5 

Ratusz-siedziba Urzędu Miasta i Gminy 

ul. Rynek 1 

57-420 Radków 

6 

Ratusz-siedziba Urzędu Miasta i Gminy 

ul. Rynek 31 

57-540 Lądek-Zdrój 

7 

Kompleks zamkowo-pałacowy 

Plac Wolności 42 

57-530 Międzylesie 

8 

Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech" 

Plac Mariański 13 

57-540 Lądek-Zdrój 

9 
Bazylika – Kościół Parafialny p.w. Nawiedzenia NMP 

57-411 Wambierzyce 

10 

Muzeum Papiernictwa 

ul. Kłodzka 42 

57-340 Duszniki - Zdrój 

11 

Muzeum Filumenistyczne 

Mały Rynek 1 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

12 

Kościół i Klasztor Sióstr Mniszek Klarysek od wiecznej adoracji 

ul. Łukasińskiego 

57-300 Kłodzko 

13 

Teatr im. Fryderyka Chopina  

(Dworek Chopina) 

Park Zdrojowy 

57-340 Duszniki-Zdrój 

Tab. 1 – Wykaz zabytków na terenie powiatu kłodzkiego wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora zabytków w uzgodnieniu z Komendantem 

Głównym Państwowej Straży Pożarnej do stosowania systemu sygnalizacji pożaru połączonego z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub 

obiektem wskazanym przez tego komendanta Źródło – Pismo z dnia 8 listopada 1999 r. znak SOZ-Wr/WKZ/OC-6427/3690/99 Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

we Wrocławiu. 
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2) Zakłady przemysłowe, w tym zakłady mogące powodować powstanie poważnej awarii 

przemysłowej. 

 Na terenie powiatu kłodzkiego występują dwa zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia 

poważnego zagrożenia związanego ze stosowaniem i magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, 

których rodzaj oraz graniczne ilości określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 

stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. z dnia 2 lutego 2016 r. poz. 138). 

Wykaz zakładów zaliczonych do poszczególnych grup ryzyka wraz z ilościami materiałów 

magazynowanych i przetwarzanych przedstawia poniższa tabela: 

 

Tab. 2 – Wykaz zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Źródło – dane  

w posiadaniu tut. Komendy uzyskane w toku prowadzonych na terenie w/w Zakładów czynności kontrolno-rozpoznawczych. 

 

 

 

 

Lp Zakład 
Rodzaj substancji 

niebezpiecznych 

Maksymalna 

ilość  

[t] 

Miejsce i sposób 

składowania 

Zasięg strefy 

stężeń 

śmiertelnych  

i ilość osób 

mogących się w 

niej znaleźć 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Orion PU Sp. z o.o. – 

Zakład Nr 2 w Nowej 

Rudzie przy ul. 

Spacerowej 26 

ZDR 

Izobutan 162,4 
Dwa podziemne, stalowe 

zbiorniki o poj. 100 m3 każdy 

Bezpośrednie 

otoczenie zbiornika - 

5 osób  

/pracownicy/ 

Propan 98,26 

Gaz propan magazynowany 

jest w podziemnym zbiorniku o 

poj. 80 m3 

Bezpośrednie 

otoczenie zbiornika - 

5 osób  

/pracownicy/ 

Eter dimetylowy 125,12 

Eter dimetylowi 

magazynowany jest w 

podziemnym stalowym 

zbiorniku o poj. 80 m3 każdy 

Bezpośrednie 

otoczenie zbiornika - 

5 osób  

/pracownicy/ 

Gaz R 152a 101,4 
Nadziemny stalowy zbiornik o 

poj. 30 m3 
- 

2.  

Rozlewnia gazu płynnego 

P.W. "Ekstra-Gaz" w 

Nowej Rudzie przy ul. 

Kłodzkiej 31/33 

ZZR 

Propan-butan 107 

Stalowe zbiorniki podziemne 2 

x 96 m3 

Zbiorniki wykorzystywane  

w handlu detalicznym 

zawierające gaz w ilości od -0,5 

kg do 33 kg 

400m/100 osób 
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Rodzaj zagrożeń związany z magazynowaniem i przetwarzaniem materiałów niebezpiecznych                    

w przedmiotowych zakładach przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Zakład 

Rodzaj 

substancji 

niebezpiecznej 

Rodzaj zagrożenia 

1 2 3 4 
5 

(Wg klasyfikacji CLP) 

1 

Orion PU Sp. z o.o. – 

Zakład Nr 2 w Nowej 

Rudzie przy ul. 

Spacerowej 26 

ZDR 

Izobutan F+ - produkt skrajnie łatwopalny; 

R12 -  produkt skrajnie łatwopalny 

Izobutan: 

Flam. Gas 1, H220, 

Press. Gas, H280; 

Propan F+ - produkt skrajnie łatwopalny; 

R12 -  produkt skrajnie łatwopalny 

Propan: 

Flam. Gas 1, H220, 

Press. Gas, H280; 

Eter dimetylowy F+ - produkt skrajnie łatwopalny; 

R12 -  produkt skrajnie łatwopalny 

Eter dimetylowy: 

Flam. Gas 1, H220, 

Press. Gas, H280; 

Gaz R152a F+ - produkt skrajnie łatwopalny; 

R12 - produkt skrajnie łatwopalny 

R-152a (1,1-difluoroetan): 

Flam. Liq. 1, H224 

2 

Rozlewnia gazu 

płynnego P.W. 

"Ekstra-Gaz" w 

Nowej Rudzie przy 

ul. Kłodzkiej 31/33 

ZZR 

Propan-butan F+ - produkt skrajnie łatwopalny; 

R12 - produkt skrajnie łatwopalny 

Propan-butan: 

Flam. Gas 1, H220, 

Press. Gas, H280 

 

Tab. 3 – Wykaz rodzajów substancji niebezpiecznych magazynowanych i przetwarzanych w zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej występujących na terenie powiatu kłodzkiego. Źródło – dane  

w posiadaniu tut. Komendy uzyskane w toku prowadzonych na terenie w/w Zakładów czynności kontrolno-rozpoznawczych 

 

Mając na uwadze powyższe w aspekcie zagrożeń jakie niesie za sobą magazynowanie  

i przetwarzanie w/w substancji to w chwili wystąpienia ewentualnego pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia należy liczyć się z koniecznością użycia w bardzo krótkim czasie znacznych ilości sił                                  

i środków, w tym również spoza terenu powiatu kłodzkiego. 

Natomiast w odniesieniu do pozostałych zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie 

powiatu kłodzkiego, to na podstawie dotychczas przeprowadzonych czynności kontrolno-

rozpoznawczych oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych należy stwierdzić, iż w tej grupie 

obiektów nie występuje konieczność wytypowania zakładów, które mogłyby stworzyć zagrożenie poza 

swoim terenem. 

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w okresie poddanym analizie w tej grupie obiektów miało 

miejsce łącznie 17 zdarzeń związanych z pożarami lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Zdarzenia te 

miały miejsce przede wszystkim w obiektach produkcyjno-magazynowych o znikomym stopniu 

zagrożenia dla otaczających ich terenów.  

Na przestrzeni ostatnich lat ilość odnotowanych interwencji w budynkach produkcyjno-

magazynowych zwiększyła się co spowodowane było w głównej mierze nieprawidłowości  

w stanie technicznym instalacji użytkowych oraz nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych                      

w szczególności na paliwo stałe. 
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3) Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

a) Trasy drogowe, po których przewożone są materiały niebezpieczne. 

Transport materiałów niebezpiecznych na terenie powiatu odbywa się głównie po drogach 

krajowych tj.  

- droga krajowa nr 8 Kudowa Zdrój – Wrocław; 

- droga krajowa nr 33 Kłodzko – Boboszów, 

- droga krajowa nr 46 Kłodzko – Opole.  

Tym nie mniej z uwagi na lokalizację na terenie powiatu zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej transport materiałów niebezpiecznych odbywa się również 

na drodze wojewódzkiej nr 381 Kłodzko – Wałbrzych. 

Największe natężenie ruchu odbywa się na trasach Kudowa Zdrój – Wrocław, Kłodzko – Opole. 

Materiały przewożone tymi trasami są dosyć zróżnicowanymi substancjami. Do dnia 21 grudnia 2007 

r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku otrzymywała informacje z placówki 

Straży Granicznej na terenie przejścia granicznego w Kudowie-Słonem, natomiast z dniem wejścia 

Polski do krajów strefy "Schengen" i zaniechaniem kontroli na przejściach granicznych tut. Komenda 

nie otrzymuje informacji z przejść granicznych dot. rodzajów oraz ilości materiałów niebezpiecznych 

wwożonych na teren kraju.  

Ponadto materiały niebezpieczne przewożone są na trasach Kłodzko-Wałbrzych (droga 

wojewódzka nr 381) Jest to związane z występowaniem w tych rejonach zakładów dużego  

i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz innych Zakładów, które w 

procesie technologicznym wykorzystują substancje niebezpieczne. Materiałami tymi są                                             

w szczególności: gaz propan-butan i izobutan oraz eter dimetylowy.  

Ilość oraz częstotliwość przewożenia materiałów powyższymi trasami uzależniona jest od 

zapotrzebowania poszczególnych zakładów na powyższe substancje. 

Elementami mogącymi stwarzać zagrożenie ze strony drogowego przewozu materiałów 

niebezpiecznych jest jak wyżej wspomniano przestarzały układ komunikacyjny na terenie powiatu 

niedostosowany do ilości środków transportu poruszających się po drogach. Ponadto  

w miejscowościach takich jak Szczytna, Międzylesie (dot. drogi krajowej nr 8 i 33) brak jest obwodnic. 

Sytuacja ta powoduje, iż transport materiałów niebezpiecznych odbywa się bezpośrednio przez 

centrum każdego z tych miast.  

Jednakże poddając analizie ilość i rodzaj interwencji związanych z komunikacją drogową należy 

zauważyć, iż w ostatnich latach praktycznie nie odnotowano poważniejszych zdarzeń związanych                        

z przewozem materiałów niebezpiecznych. 

b) Trasy kolejowe, po których przewożone są materiały niebezpieczne. 

Na terenie powiatu kłodzkiego zlokalizowane są dwie trasy kolejowe, po których przewożone są 

materiały niebezpieczne tj. Wrocław – Międzylesie oraz Kłodzko – Wałbrzych. Na obszar Kotliny 

Kłodzkiej wjazd składów z ładunkami niebezpiecznymi może odbywać się z trzech kierunków tj. od 

strony Wrocławia, Wałbrzycha oraz granicy państwa – Międzylesie. Największe natężenie transportu 
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występuje na trasie Wrocław-Międzylesie, jednakże tut. Komenda nie dysponuje danymi na temat 

rodzajów substancji przewożonych na powyższej, jak i na pozostałych trasach kolejowych 

przebiegających przez teren powiatu kłodzkiego. 

Mając na uwadze ukształtowanie terenu tj. jego górski charakter, występowanie trzech tuneli 

kolejowych oraz pięciu wysokich wiaduktów na powyższych trasach kolejowych istnieje zagrożenie                  

w przypadku wykolejenie się składu przewożącego materiały niebezpieczne. Zagrożenie to potęgowane 

jest przez przebywanie składów z materiałami niebezpiecznymi w miejscach o stosunkowo dużym 

zagęszczeniu ludności. Należy do tych miejsc zaliczyć przede wszystkim dworce kolejowe w Kłodzku, 

Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Międzylesiu oraz trasy przejazdu przez te miasta. 

 Zauważyć jednak należy, iż na przestrzeni ostatnich lat nie odnotowano zdarzeń związanych                   

z komunikacją kolejową. 

 

c) Rodzaje rurociągów na terenie powiatu. 
 

 Na terenie powiatu kłodzkiego występują rurociągi gazowe średniego, podwyższonego 

średniego oraz wysokiego ciśnienia. Trasy przebiegu powyższych rurociągów wraz z ich średnicami 

przedstawione są w formie graficznej i stanowią załącznik nr 2 do przedmiotowej Analizy. Natomiast 

lokalizacje stacji gazowych w powiecie kłodzkim przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. 

 

Nazwa obiektu Miejscowość/adres Współrzędne GPS 

SRP Boguszyn Kłodzko E16039’34.37” N50027’35.54” 

SRP Duszniki - Dolina Dolina E16023’49.80” N50024’30.79” 

SRP Jeleniów Dańczów Jeleniów E16016’22.46” N50025’24.32” 

SRP Kłodzko Kłodzku, ul. Fabryczna E16039’18.17” N50027’34.36” 

SRP Lewin Kłodzki  Lewin Kłodzki E16017’43.56” N50024’42.98” 

SRP Mikowice Mikowice E16036’51.25” N50026’25.52” 

SRP Szalejów Górny Szalejów Górny E16034’03.92” N50025’54.78” 

SRP Szczytna Szczytna, ul. Borowina E16027’37.56” N50025’22.59” 

SRP Wolany Wolany E16031’03.44” N50025’42.79” 

Tab. 4 – Wykaz stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia zlokalizowanych na terenie powiatu kłodzkiego. Źródło – Pismo  

GAZ-SYSTEM S.A. z dnia 19 września 2018 r. znak OW-DL.404.383.2018.3. 
 

 

4) Zagrożenie powodziowe. 

Powiat kłodzki leży w południowo – zachodniej części Polski w obrębie łańcucha Sudetów na 

terenie Kotliny Kłodzkiej i przecięty jest wstęgą Nysy Kłodzkiej, która jest rzeką odwadniającą teren 

działania KP PSP Kłodzko. Głównymi rodzajami wód powierzchniowych są rzeki i potoki, 

charakteryzujące się małą głębokością, szerokością i stosunkowo szybkim nurtem.  

Ze względu na górski charakter chronionego terenu powyższe cieki wodne posiadają  

z reguły nie uregulowane koryta z wyjątkiem większych rzek przepływających przez poszczególne 

miejscowości na terenie powiatu.  

W ostatnich latach dokonano szeregu prac mających na celu uregulowanie koryt cieków wodnych 

m.in. w takich miejscowościach jak Trzebieszowice, Ołdrzychowice, Żelazno, Szalejów Dolny i Górny, 

Nowa Ruda. Ponadto w latach 2012 – 2015 Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, Międzylesie oraz Zdroje 
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zrealizowały szereg prac budowlanych obejmujących przeciwdziałanie skutkom odpływu wód 

opadowych na terenach górskich, w ramach których przebudowano i zmodernizowano istniejące 

zbiorniki retencyjne, wybudowano nowe zbiorniki tzw. „małej retencji” oraz uregulowano koryta 

potoków.  

Parametry głównych rzek przedstawiono w formie tabelarycznej. 

 

Lp. Rzeka 
Powierzchnia 

zlewni (w km) 

Długość (km) 

Ogółem W powiecie 

1 2 3 4 5 

1. Nysa Kłodzka 1764,6 194,2 77 

2. Biała Lądecka 314,6 51,5 51,5 

3. Bystrzyca Dusznicka 175,5 37,2 37,2 

4. Ścinawka 188 43,62 26,85 

5. Włodzica 120 19,85 19,85 

6. Orlica 72,6 99,3 35,95 

Tab. 5 – Parametry głównych rzek w powiecie kłodzkim. Źródło – Pismo Regionalnego Zarządu Godpodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2016 

r. znak NZOt-K 452/05/16,  Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie Nadzór Wodny w Kłodzku z dnia 24 

sierpnia 2018 r. znak WR.4.2.516.49.2018.MR. 

Na terenie powiatu znajdują się dwa suche zbiorniki retencyjne. Ich parametry zawarte są  

w poniższej tabeli. 

Lp. Zbiornik 

Max. 

spiętrzenie 

(poziom) 

Max. 

pojemność 

Pojemność 

powodziowa 
Powierzchnia 

Max. 

dopływ odpływ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Suchy zbiornik 

"Międzygórze" 

- potok Wilczka 

524,5 m 

n.p.m. 
0,78 mln m3 0,83 mln m3 6,4 ha 70,2 m3/s 58,8 m3/s 

2.  

Suchy zbiornika 

"Stronie 

Śląskie"  - rzeka 

Biała Lądecka 

518,46 m 

n.p.m. 
1,13 mln m3 1,38 mln m3 24,7 ha 82 m3/s 86,7 m3/s 

Tab. 6 – Parametry suchych zbiorników retencyjnych w powiecie kłodzkim. Źródło – Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Nysie Nadzór Wodny w Kłodzku z dnia 24 sierpnia 2018 r. znak WR.4.2.516.49.2018.MR. 

 

 Wystąpienie głównych rzek z koryt oraz ewentualne uszkodzenie zbiorników retencyjnych                      

w trakcie obfitych opadów deszczu lub wiosennych roztopów niesie za sobą realne zagrożenie dla 

poszczególnych miejscowości. Ponadto w przypadku powodzi, jakie miały miejsce np. w latach 1997                   

i 1998 należy liczyć się z koniecznością całkowitej ewakuacji miejscowości.  

W poniższej tabeli zestawiono cieki wodne wraz z miejscowościami, dla których stwarzają 

potencjalne zagrożenie oraz ilość osób przewidzianych do ewakuacji. 
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Lp. Rzeka, zbiornik Powierzchnia zalewowa Zagrożone miejscowości 
Ilość osób do 

ewakuacji 

1 2 3 4 5 

1 rzeka Nysa Kłodzka brak danych 

Kłodzko ulice: Skośna nr 17, 

Półwiejska nr 2-31, Kowalska 

nr 6-12, Nadrzeczna, 

Forteczna nr 1-11, Z. 

Stryjeńskiej 11-15, 

Chełmońskiego 1-8, Matejki 

1-14, Matejki 1-14, Braci 

Gierymskich, Grottgera 3-8, 

Daszyńskiego 4-10, Zawiszy 

Czarnego 8, Dunikowskiego, 

Malczewskiego, Kościuszki, 

Korczaka nr 27-51, Zagórze, 

Sportowa, Korfantego 1-7, 

Śląska 3-20, Moniuszki 1-2, 

Grunwaldzka 3-17, Podgórna 

8, Daszyńskiego 16, Połabska 

1-29, Lutycka 2-31, 

Słowackiego 1-19, Łużycka 2-

5, Norwida 2,Żeromskiego 1, 

S. Wyspiańskiego 1-20, 

Orkana 1-21 

3769 

2 rzeka Biała Lądecka brak danych Ołdrzychowice 250 

3 rzeka Biała Lądecka brak danych Żelazno 270 

4 rzeka Nysa Kłodzka brak danych Krosnowice 250 

5 
rzeka Bystrzyca 

Dusznicka 
brak danych Szalejów Dolny 60 

6 
rzeka Bystrzyca 

Dusznicka 
brak danych Szalejów Górny 25 

7 reka Nysa Kłodzka brak danych Ścinawica 30 

8 rzeka Nysa Kłodzka brak danych Morzyszów 15 

9 
rzeka Bystrzyca 

Dusznicka 
brak danych Polanica Zdrój 800 

10 
rzeka Bystrzyca 

Dusznicka 
brak danych Szczytna 120 

11 
rzeka Bystrzyca 

Dusznicka 
brak danych Duszniki-Zdrój 250 

12 Potok Bystra brak danych Lewin Kłodzki,  60 

13 brak danych brak danych Jeleniów 150 

14 brak danych brak danych Dańczów 142 

15 brak danych brak danych Kudowa-Słone 129 

16 brak danych brak danych Kudowa-Czermna 4 

17 brak danych brak danych Kudowa Stary Zdrój 10 

18 rzeka Włodzica brak danych Nowa Ruda miasto 80 

19 rzeka Włodzica brak danych Nowa Ruda gmina 135 
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20 rzeka Ścinawka brak danych 

Radków Tłumaczów  

Ścinawka Średnia  Ścinawka 

Dolna  Ścinawka Górna 

96 

21 rzeka Nysa Kłodzka brak danych Bystrzyca Kłodzka 393 

22 rzeka Biała Lądecka  brak danych Lądek Zdrój   29 

23 rzeka Biała Lądecka brak danych Trzebieszowice 34 

24 rzeka Biała Lądecka brak danych Radochów 72 

25 rzeka Biała Lądecka brak danych Stronie Śląskie 352 

26 rzeka Nysa Kłodzka brak danych Międzylesie 7 

 

Tab. 7 – Zestawienie cieków wodnych wraz z miejscowościami, dla których stwarzają potencjalne zagrożenie oraz ilość osób przewidzianych do 

ewakuacji. Źródło – Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu kłodzkiego opracowany przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w styczniu 2015 r. i 

zaktualizowany w stycznia 2020 r. 

Na terenie powiatu kłodzkiego od 2002 r. funkcjonuje Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej, 

którego podstawowym zadaniem jest stały monitoring hydrometeorologiczny. System ten obejmuje 

21 posterunków wodowskazowych i 16 posterunków opadowych, których wykaz przedstawiony został 

w poniższej tabeli: 

 

Posterunek wodowskazowy Posterunek opadowy 

H-1 Kłodzko P-1 Jodłów 

HP-1 Stronie Śląskie Zapora P-3 Międzygórze 

H-2 Krosnowice P-4 Spalona 

HP-2 - Szczytna P-5 Bielice Górne 

H-3 Żelazno P-6 Kamienica 

HP-3 - Darnków P-9 Kłodzko 

H-4 Szalejów Dolny P-10 Łężyce 

HP-4 - Boboszów P-11 Zieleniec 

H-5 Gorzuchów P-12 Lądek Zdrój 

H-6 Międzylesie P-13 Kudowa- Pstrążna 

HP-4 Boboszów P-15 Karłów 

H-8 Wilkanów P-16 Jugów 

H-9 Międzygórze P-18 Lewin Kłodzki 

H-10 Stara Bystrzyca HP-1 Stronie Śląskie Zapora 

H-11 Bystrzyca Kłodzka  

H-12 Stronie Śląskie  

H-14 Lądek Zdrój  

H-15 Duszniki Zdrój  

HP-2 Szczytna  

H-17 Kudowa Zdrój  

H-18 Tłumaczów  

H-19 Ścinawka Górna  

H-20 Bardo Śląskie,  

HP-3 Darnków  

 

Tab. 8 – http://lsop.powiat.klodzko.pl/index.php/stacje stan na dzień 05 stycznia 2021 r. 
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Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie posterunków wodowskazowych oraz posterunków 

pomiarowych (Źródło: http://lsop.powiat.klodzko.pl/index.php/stacje stan na dzień 05 stycznia 2021 r.). 

 

Aktualne wskazania posterunków wodowskazowych i opadowych prezentowane są w formie 

elektronicznej i powszechnie dostępne pod adresem http://www.lsop.powiat.klodzko.pl/. 

W okresie od 2009 r. na terenie powiatu nie odnotowano powodzi. W 2020 r. odnotowano 411 

zdarzeń związanych z nagłym przyborem wód w wyniku gwałtownych opadów deszczu, które 

charakteryzowały się jedynie lokalnym zasięgiem.  

5) Zagrożenie pożarowe obszarów leśnych. 

Na terenie powiatu znajduje się pięć nadleśnictw, Park Narodowy Gór Stołowych oraz Las 

komunalny Gminy Lądek Zdrój które łącznie zajmują powierzchnię 65945,32 ha. Największy obszar 

zajmuje Nadleśnictwo Lądek Zdrój, natomiast najmniejszy – Las Komunalny Gminy Lądek Zdrój.  

Lp. Nadleśnictwo Obszar [ha] Ilość leśnictw 

Kategoria 

zagrożenia 

pożarowego lasu 

1 

Nadleśnictwo Zdroje  

57-330 Szczytna 

ul. Krótka 5 

10167 11 III 

2 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój 

57-550 Stronie Śląskie 

Strachocin 42 

16351,38 16 III 

3 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

ul. Senatorska 10 

12835 14 III 

4 

Nadleśnictwo Jugów 

57-430 Jugów 

ul. Główna 149 

9182,42 10 II 

5 

Nadleśnictwo Międzylesie 

57-530 Międzylesie 

ul. 1000-lecia P.P. 7 

10386,75 11 III 

6 

Park Narodowy Gór Stołowych 

57-350 Kudowa Zdrój 

ul. Słoneczna 31 

6340 
7 /obwody 

ochronne/ 
III 
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7 

Lasu Komunalnego  

Gmina Lądek-Zdrój 

ul. Rynek 31 

57-540 Lądek Zdrój 

520,32  - III 

Tab. 9 – Wykaz Nadleśnictw na terenie powiatu kłodzkiego. Źródło – dane w posiadaniu tut. Komendy uzyskane w toku prowadzonych czynności 

kontrolno-rozpoznawczych. 

 

W rejonie działania KP PSP Kłodzko znajduje się tylko jedno torfowisko położone  

w zachodnio-północnej części Gór Bystrzyckich w odległości ok. 2,1 km na wschód od miejscowości 

Zieleniec /rejon działania JRG PSP w Kłodzku/. W 1954 roku z torfowiska utworzono rezerwat przyrody 

Torfowisko zajmuje obszar o powierzchni ok. 270 ha i tworzą go dwie misy: "Topielisko" i "Czarne 

Bagno". Obszar ten ze względu na swoje ukształtowanie jest częściowo bezodpływowy, co sprawia, iż  

większej części jest on zalany. Miąższość torfu przekracza miejscami 8 m. W związku z powyższym 

zagrożenie pożarowe dla torfowiska jest znikome.  

W latach 2010-2020 ilość pożarów w tej grupie obiektów utrzymywała się na zbliżonym poziomie 

wynoszącym od 17 interwencji w 2010 r. do 19 w 2020 r. 

Przedmiotowe interwencje dotyczyły w szczególności pożarów traw w okolicach kompleksów 

leśnych lub pozostawionych ognisk na terenach śródleśnych. 

 

6) Inne specyficzne zagrożenia dla chronionego obszaru. 

W gminie Bystrzyca Kłodzka, w obrębie miejscowości Międzygórze znajdują się trzy miejsca,                         

w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia lawinowego w przypadku obfitych                           

i długotrwałych opadów śniegu, tj.: 

• Masyw Śnieżnika w rejonie Wielkiego i Małego Leja, 

• Zielony szlak z Bielic na Śnieżnik w rejonie lei, 

• Czerwony szlak od Międzygórza na halę pod Śnieżnikiem. 

Ponadto w rejonie czerwonego szlaku prócz lawin śnieżnych może wystąpić zagrożenie lawinami 

błotno-kamiennymi.  

W obrębie miasta i gminy Nowa Ruda zlokalizowane są nieczynne kopalnie węgla kamiennego,                   

w związku z czym należy przyjąć, iż teren ten jest zagrożony np. tąpnięciami.  

Do dnia sporządzania przedmiotowej analizy w rejonie działania JRG Nowa Ruda odnotowano                    

w roku 2001 jedno zdarzenie mające miejsce w obiektach nieczynnej kopalni węgla kamiennego                         

w Nowej Rudzie-Słupcu.  

W ostatnich latach w związku z obserwowaną dużą dynamiką rozwoju i urbanizacji takich 

miejscowości jak Stronie Śląskie – Wieś i Sienna w gminie Stronie Śląskie, Biała Woda w gminie 

Bystrzyca Kłodzka, Zieleniec w gminie Duszniki-Zdrój oraz Sokolec w gminie Nowa Ruda                                         

i powstawaniem na ich terenach licznych obiektów zamieszkania zbiorowego takich jak hotele                                

i pensjonaty stwierdzono trudności w realizacji przez ich Właścicieli obowiązków określonych                                

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)                                      

w szczególności w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru z podstawowych źródeł wody do celów przeciwpożarowych jakimi są hydranty o średnicy 80 

mm lub przeciwpożarowe zbiorniki wody. Przedmiotowy stan rzeczy podyktowany jest przede 

wszystkim nierealizowaniem przez gminy i podległe im przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
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zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (J. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (J. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028). Powyższe sprawia, iż w przypadku prowadzenia ewentualnych 

działań ratowniczo-gaśniczych na w/w terenach mogą wystąpić realne utrudnienia w realizacji 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. W marcu 2015 r. tut. 

Komenda wystosowała do Burmistrzów w/w gmin wystąpienia informujące o powyższych trudnościach 

celem podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami w przedmiotowym zakresie – do dnia 

aktualizacji niniejszej Analizy do siedziby Komendy nie wpłynęła odpowiedź na powyższe wystąpienia. 

Elementem mogącym mieć realny wpływ na podejmowanie szybkich i w pełni skutecznych działań 

ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu kłodzkiego jest 

jego rozległość oraz górski charakter. Istniejąca sieć dróg oraz lokalizacja nowo powstałych obiektów 

(w szczególności zamieszkania zbiorowego) w odległych terenach górskich sprawia, iż odległość 

najbliższych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej od tych miejsc 

niejednokrotnie przekracza 40 km, co w aspekcie możliwości wystąpienia intensywnych opadów śniegu 

może spowodować realne utrudnienia w dojeździe jednostek PSP do miejsca zdarzenia. 

Położenie powiatu kłodzkiego, jak już wcześniej wspomniano, który swoim charakterystycznym 

występem wcina się w obszar Republiki Czeskiej sprawia, iż należy rozpatrzeć zagrożenia jakie mogą 

wystąpić w obszarze transgranicznym. Do najważniejszych z nich należą przede wszystkim transport 

drogowy i kolejowy, którego największe nasilenie ma miejsce na drogowych przejściach granicznych  

w Kudowie-Zdroju i Boboszowie oraz kolejowym w Międzylesiu. Istotnym zagrożeniem  

z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych jest mnogość szlaków turystycznych 

przebiegających przez granicę obu państw, co w odniesieniu do okresowego (sezon letni) nasilenia 

turystyki może być przyczyną pożarów spowodowanych m.in. zaprószeniem ognia przez turystów. 

Ponadto do zidentyfikowanych zagrożeń na obszarze przygranicznym należy możliwość wystąpienia 

zagrożenia powodziowego powodowanego przez rzekę Ścinawka, której górny i dolny bieg znajduje się 

w Polsce, a środkowy w Czechach.  

Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje jeden zakład unieszkodliwiania odpadów, tj. FBSerwis 

Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Dolnej 86, 57-410 Ścinawka Średnia, w którym 

funkcjonariusze tut. Komendy w okresie od 2014 roku do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzili łącznie                   

8 czynności kontrolno-rozpoznawczych, które nie wykazywały nieprawidłowości mogące być przyczyną 

bezpośredniego powstania pożaru. Ponadto rozpatrywanym okresie nie odnotowano pożaru na 

terenie przedmiotowego wysypiska.  

3. Podsumowanie i wnioski 

1) Analizując cześć analityczno-kalkulacyjną należy zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo różnic 

występujących w poszczególnych gminach polegających przede wszystkim na stopniu 

zurbanizowania, uprzemysłowienia, przebiegu tras drogowych i kolejowych praktycznie 

wszystkie gminy kwalifikują się do tego samego zagrożenia tj. Z III; 

2) Biorąc pod uwagę stopień zagrożeń występujących na terenie powiatu do najważniejszych                      

z nich należą: 

• występowanie zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, 
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• przebieg przez teren powiatu dróg krajowych o dużym natężeniu ruchu (w tym jednej 

międzynarodowej), po których odbywa się m.in. transport materiałów niebezpiecznych; 

• turystyczny charakter regionu z pięcioma miejscowościami uzdrowiskowymi sprawia, iż 

faktyczna liczba osób przebywających na terenie powiatu w ciągu całego roku znacznie 

przekracza liczbę jego stałych mieszkańców; 

• typowo górski charakter powiatu sprawia, iż wystąpienia głównych rzek z koryt  

w trakcie obfitych opadów deszczu lub wiosennych roztopów jest niejednokrotnie 

nieprzewidywalne oraz gwałtowne co niesie za sobą realne zagrożenie dla 

poszczególnych miejscowości. 

Mając na uwadze powyższe należy utrzymywać działalność kontrolno-rozpoznawczą                         

w obszarze kontroli zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe 

itp.) ze szczególnym naciskiem na obiekty, w których organizowany jest letni lub zimowy 

wypoczynek dzieci i młodzieży. Tym nie mniej należy zwrócić uwagę, iż przeprowadzona w 2013 

r. nowelizacja Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (J.t. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 ze zm.) ograniczyła organom Państwowej Straży Pożarnej częstotliwość 

przeprowadzania kontroli w zakładach mogących powodować zagrożenie wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, co uwzględniane jest w rocznych planach pracy.  

3) Obiektami, w których należy przewidywać użycia dużej ilości sił i środków lub zastosowania 

specjalistycznego sprzętu oraz technik ratowniczych w chwili wystąpienia pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia są przede wszystkim zakłady zwiększonego i dużego ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jak również Zakład Unieszkodliwiania Odpadów                  

w Ścinawce Dolnej. Dlatego też należy na ich terenie przeprowadzać cykliczne ćwiczenia 

taktyczno-bojowe Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kłodzkiego przy współudziale władz 

samorządowych.  

4) Ilość zdarzeń dotycząca pożarów powstałych w wyniku złego stanu technicznego instalacji 

użytkowych oraz nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych zainstalowanych                                

w budynkach dyktuje konieczność podejmowania działań informacyjnych mających na celu 

uświadomienie konieczności przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych                                    

i konserwacji w/w instalacji oraz prawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych 

zastosowanych w budynkach. 

 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ KADROWYCH 

 

Limit zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kłodzku na dzień 31 

grudnia 2020 r. wynosił 124 etatów funkcjonariuszy oraz 13 etatów pracowników cywilnych. Trzeba 

jednoznacznie stwierdzić, że obecny limit etatowy funkcjonariuszy przyznany tut. Komendzie nie 

pozwala na pełne wykorzystanie posiadanego sprzętu i samochodów gaśniczych.  

Obecna struktura zatrudnienia zapewnia następujące codzienne obsady osobowe zmian służbowych 

w Komendzie i poszczególnych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych powiatu: 

• JRG Kłodzko – 8 strażaków 
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• JRG Bystrzyca Kłodzka – 6 strażaków 

• JRG Nowa Ruda – 6 strażaków 

• Stanowisko Kierowania – 2 strażaków. 

Pełne zabezpieczenie operacyjne powiatu oraz wykorzystanie posiadanego sprzętu ratowniczo-

gaśniczego zapewni zwiększenie limitu etatowego tut. Komendy wynikające z § 6 rozporządzenia 

MSWiA z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej 

(miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększenie zatrudnienia jest niezbędne w związku ze 

wzrostem ilości zdarzeń odnotowywanych na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku.  

Wnioski w zakresie spraw kadrowych 

Minimalna ilość etatów, która pozwoli na zwiększenie obsad osobowych zmian służbowych: 

❑ w KP PSP Kłodzko - 18 strażaków 

❑ w JRG PSP Kłodzko -   47 strażaków 

❑ w JRG PSP Bystrzyca Kłodzka – 36  strażaków 

❑ w JRG PSP Nowa Ruda – 36  strażaków. 

co w sumie daje 137 etatów funkcjonariuszy. 

 

Zgodnie  z § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy 

wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej „przy naliczaniu etatów strażaków 

dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) dąży się do osiągnięcia na obszarze województwa 

1 etatu strażaka na 1 000 stałych mieszkańców w województwie”. Osiągnięcie takiego limitu 

zatrudnienia pozwoliłoby na pełne wykorzystanie posiadanego sprzętu i samochodów gaśniczych oraz 

bezproblemowe zapewnienie ciągłości służby w podległych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych. 

3. Roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu 

kłodzkiego za 2020 r. 

 

Obowiązki określone w statucie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii były wykonywane przez                         

8 pracowników merytorycznych, 3 administracyjnych, 1 osobę na stanowisku pomocniczym oraz przez 

wyznaczonych 16 lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących i 4 osoby wykonujące czynności 

pomocnicze, prowadzących działania w imieniu powiatowego lekarza weterynarii. Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Kłodzku sprawował w 2020 r. nadzór nad:          

 

• 2304 podmiotami zajmującymi się utrzymywaniem zwierząt gospodarskich,  

• 12 podmiotami zajmującymi się chowem lub hodowlą zwierząt dzikich,  

• 1 schroniskiem dla zwierząt, 

• 42 podmiotami zajmującymi się rozrodem, hodowlą lub chowem zwierząt akwakultury 

• 5 punktami unasienniania zwierząt,  

• 8 punktami kopulacyjnymi, 

• 23 zakładami leczniczymi dla zwierząt,  

• 1422 podmiotami zajmującym się produkcja pierwotną paszy,  

• 1 zakładem produkującym gryzaki i suchą oraz wilgotną karmę dla psów, 

• 3 zakładami wytwarzającymi materiały paszowe, 
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• 1 zakładem wytwarzającym mieszanki paszowe dla ryb na użytek własny, 

• 1 zakładem produkującym zanęty dla ryb na bazie materiałów paszowych, 

• 13 podmiotami prowadzącymi obrót paszami i materiałami paszowymi,  

• 2 podmiotami zajmującymi się transportem ubocznych produktów pochodzenia     zwierzęcego, 

• 1 podmiotem zajmującym się pośrednictwem w handlu (bez magazynowania) materiałami 

paszowymi 

• 2 podmiotami zajmującymi się pośrednictwem w handlu (bez magazynowania), ubocznymi 

produktami pochodzenia zwierzęcego, 

• 1 podmiotem skupującym i sprzedającym wosk pszczeli 

• 1 podmiotem zajmującym się obrotem przetworzonym obornikiem, 

• 8 podmiotami zajmującymi się transportem materiałów paszowych, 

• 8 zakładami zatwierdzonymi do handlu zajmującymi się produkcją środków spożywczych 

zwierzęcego pochodzenia,   

•  13 zakładami prowadzącymi działalność marginalną, lokalną, ograniczoną, 

• 219 podmiotami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego 

(w tym: ryb, jaj i nieprzetworzonych produktów pszczelich), 

• 47 podmiotami prowadzącymi rolniczy handel detaliczny, 

• 3 podmiotami prowadzącymi transport produktów pochodzenia zwierzęcego, 

• 20 punktami skupu dziczyzny, 

• 76 gospodarstwami zajmującymi się produkcją mleka, 

• 3 podmiotami zajmującymi się obrotem zwierząt lub pośrednictwem w tym obrocie i skupem 

zwierząt 

• 10 podmiotami zajmującymi się przewozem zwierząt do 8 godzin. 

• W 2020 roku w zakresie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się produkcją i transportem 

środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeprowadzono w sumie 175 kontroli.  

• W stosunku do podmiotów wydano ogółem 51 różnego rodzaju decyzji administracyjnych.                     

W wyniku stwierdzanych niezgodności z prawem żywnościowym, w tym za niespełnianie 

kryteriów bezpieczeństwa żywności, wymierzono kary pieniężne na łączną kwotę 2000 zł. 

• przeprowadzono 4 kontrole targowisk pod kątem prawidłowości  obrotu mięsem wieprzowym 

oraz dziczyzną. 

W ramach nadzoru weterynaryjnego nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego przeprowadzono w sumie 62 kontrole, wydano ogółem 6 decyzji administracyjnych. 

W zakresie nadzoru nad paszami wydano 1 decyzję w związku z zakończeniem działalności 

podmiotu, 1 decyzję w związku z nieprawidłowościami w obrocie materiałami paszowymi, 1 decyzje                 

w związku z nieprawidłowościami przy produkcji mieszanek paszowych oraz 1 decyzję administracyjną 

w związku z nieprawidłowościami w zakresie produkcji pierwotnej w gospodarstwach utrzymujących 

zwierzęta. Wydano 2 decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie 

zakładowych procedur, etykietowania produktów i stanu sanitarno-higienicznego w zakładzie 

wytwarzającym karmę dla zwierząt domowych 

 

     Wydano 66 decyzji administracyjnych z zakresu : ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrostanu.   
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Nałożono 19 mandatów karnych z art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt -w związku z brakiem aktualnego szczepienia psa 

przeciwko wściekliźnie na kwotę 2150,00 zł oraz 19 mandatów karnych z powodu  nieoznakowania 

zwierząt gospodarskich na kwotę 1800,00 zł.  

W 2020 r. wykonano badania w kierunku:  

• gruźlicy bydła – 1164 szt. (wyniki ujemne) 

• brucelozy bydła – 681 szt. (wyniki ujemne) 

• brucelozy owiec i kóz – 126 szt. (wyniki ujemne) 

• białaczki bydła –  681 szt. (wyniki ujemne) 

• pryszczycy- 10 szt. (wyniki ujemne) 

• choroby pęcherzykowej świń - 10 szt. (wyniki ujemne) 

• pomoru świń – u 172 dzików i 15 świń  (wyniki ujemne) 

• afrykańskiego pomoru świń- u 41 dzików (wyniki ujemne) 

• zakaźnej martwicy trzustki – 6  badań (jeden wynik dodatni) 

• IBR/IPV – 14 szt. (wyniki ujemne) 

• wrzodzienica ryb łososiowatych – 1 badanie (wynik ujemny) 

• choroby niebieskiego języka (BTV) u bydła – 22 szt. (wyniki ujemne) 

• choroby niebieskiego języka u owiec – 6  szt. (wyniki ujemne) 

• gorączki Q – 14 szt. (wyniki ujemne) 

• choroby Aujeszkyego – u 99 szt. (wyniki ujemne) 

• zbadano w ramach monitoringu biernego w kierunku wścieklizny padłe zwierzęta 12 szt. (wyniki    

             ujemne) 

• zaszczepiono przeciwko wściekliźnie w zakładach leczniczych 12019 psów oraz 238     kotów                      

• przeprowadzono 12 kontroli punktów inseminacyjnych i kopulacyjnych, 

• przeprowadzono 36 kontroli w tym CC-17, IRZ- 19, 

• przeprowadzono 11 kontroli podmiotów akwakultury, 

• skierowano do utylizacji  170 szt. padłych sztuk bydła oraz 128 szt. owiec i kóz, 

• przeprowadzono 61 kontroli warunków utrzymania zwierząt, 

• przeprowadzono 33 dochodzeń epizootycznych w kierunku wścieklizny, z tego  

           20 zakończone obserwacją zwierząt 

• przeprowadzono 42 kontrole bioasekuracji ASF, wydano 4 decyzje nakazujących usunięcie 

nieprawidłowości,  zbadano 755 sztuk zwierząt rzeźnych oraz dziczyzny, 

• w działającej przy inspektoracie Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośni wykonano badania 

mięsa 1645 szt. dzików oraz  804 świń na obecność włośni – uzyskano wszystkie wyniki ujemne, 

• pobrano 22 próby w ramach krajowego programu badań kontrolnych substancji  

niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń 

promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach 

zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt 

i środkach żywienia zwierząt – uzyskano wyniki zgodne, 

• pobrano 86 prób urzędowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności,- wyniki ujemne 

• pobrano 37 próby pasz w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz -wyniki zgodne                             
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W związku z występowaniem na terenie Polski afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kł. oprócz prowadzenia kontroli gospodarstw 

utrzymujących świnie pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji wynikających z rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, (Dz.U. z 2018 r. poz.290), prowadził szereg działań 

mających na celu podnoszenie świadomości na temat choroby, w tym przeprowadzono 9 szkoleń 

hodowców świń, pracowników nadleśnictw, myśliwych.  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 2020r. na bieżąco prowadził akcje informacyjne 

skierowane do hodowców drobiu, odnośnie sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków   m.in. 

poprzez prowadzone szkoleń i współpracę z jednostkami samorządów lokalnych.  W ubiegłym roku 

przeprowadzono 5 szkoleń z powyższego zakresu. W 2020 roku stwierdzono 2 ogniska wysoce zjadliwej 

grypy ptaków w miejscowościach Szalejów Dolny oraz Stary Wielisław. W związku z powyższym wydano 

rozporządzenia Nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w  Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej                       

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 

powiatu kłodzkiego (DZ. URZ. WOJ. 2020.7256 z późn.zm), w którym wyznaczono obszar zapowietrzony 

i zagrożony oraz określono szczegółowo zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach. W 

gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę wdrożono  procedury zwalczania grypy ptaków 

przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania 

grypy ptaków,  tj.  niezwłocznie dokonano zabicia pozostającego przy życiu drobiu i jego 

unieszkodliwienia w zakładzie utylizacyjnym oraz przeprowadzono dezynfekcję wstępną w obiektach.                      

4. Roczne sprawozdanie o działalności placówki Straży Granicznej w Kłodzku za rok 

2020. 

Charakterystyka terenu służbowej odpowiedzialności. 

 

W terytorialnym zasięgu działania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej znajdują się 

województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Realizacja ustawowych zadań odbywa się                            

w oparciu o 11 placówek Straży Granicznej (w tym Placówka SG w Kłodzku) rozmieszczonych wzdłuż 

715 km granicy państwowej – 277 km z Republiką Federalną Niemiec, 438 km z Czeską Republiką. 

Długość ochranianego przez Placówkę SG w Kłodzku odcinka polsko – czeskiej granicy 

państwowej wynosi 203,47 km. 
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Cały zasięg terytorialny Placówki SG w Kłodzku obejmuje następujące powiaty: 

• kłodzki,  

• ząbkowicki,  

• dzierżoniowski,  

• strzeliński, 

• oławski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe Placówki SG w Kłodzku: 

Placówka Straży Granicznej 

w Kłodzku 

ul. Wyspiańskiego 2 

57-300 Kłodzko 

tel. +48 74 811 64 00, fax +48 74 811 64 05 

klodzko@strazgraniczna.pl 

 

ppłk SG Piotr PIEKARSKI 

Komendant 

Placówki Straży Granicznej 

w Kłodzku 

ul. Wyspiańskiego 2 

57-300 Kłodzko 

tel. +48 74 811 64 00, fax +48 74 811 64 05 

komendant.klodzko@strazgraniczna.pl 

 

  

1. Sytuacja na ochranianym odcinku. 

 

 W związku z przystąpieniem RP do pełnej realizacji Układu z Schengen 

w dniu 21 grudnia 2007 roku, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku, ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad 

regulujących przepływ osób przez granice zgodnie, z którym granice wewnętrzne mogą być 

przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób, niezależnie od ich 

obywatelstwa, Straż Graniczna odstąpiła od kontroli granicznej na wewnętrznych granicach UE. 

Główne zagrożenia w rejonie służbowej odpowiedzialności PSG w Kłodzku to: 

1. Migracja obywateli państw trzecich do państw macierzystych na kierunku z Czech do Polski 

(returnees). 

2. Nielegalny pobyt cudzoziemców wynikający z przeterminowania pobytu na terytorium RP lub 

nie posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w RP. 
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3. Nielegalne przemieszczanie się cudzoziemców wewnątrz strefy Schengen na kierunku do, jak                 

i z RP. 

4. Wykonywanie i powierzanie pracy cudzoziemcom niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Nieprzestrzeganie przez cudzoziemców zakazów i nakazów wprowadzonych w związku                              

z sytuacją epidemiczną w kraju. 

6. Posiadanie/ dystrybucja wyrobów tytoniowych i alkoholu bez polskich znaków akcyzy 

skarbowej. 

7. Posiadanie/ dystrybucja narkotyków. 

 

 Placówka SG w Kłodzku wnosi znaczny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego w rejonie służbowej odpowiedzialności. Realizując zadania określone w Ustawie 

z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 234 poz. 1997 

z 2005 z późn. zm.), zwalcza przestępczość graniczną oraz zapobiega i przeciwdziała nielegalnej 

migracji, przede wszystkim na drogach krajowych nr 8, 46 i 33, jak również na innych drogach 

zlokalizowanych w strefie działania Placówki SG w Kłodzku. 

 Realizowane przez Placówkę SG w Kłodzku zadania koncentrują się głównie na kontroli 

legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, kontroli legalności wykonywania pracy, 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, 

nielegalnego handlu, zwalczania przemytu i innej przestępczości granicznej. 

 W ramach realizacji ustawowych zadań Placówka SG w Kłodzku ściśle współpracuje 

z organami administracji rządowej i samorządowej oraz służbami i instytucjami (Policja, Krajowa 

Administracja Skarbowa, Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu 

Oddział Terenowy w Kłodzku, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Żandarmeria 

Wojskowa, Straż Ochrony Kolei i inne). Ścisła współpraca z tymi organami w zakresie wymiany 

informacji, organizowania wspólnych działań i akcji w celu zatrzymania sprawców wykroczeń                                    

i przestępstw, przyczynia się w bardzo dużym stopniu do minimalizowania zagrożeń wynikających                        

z transgranicznego przenikania przestępczości. 
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Służby planowane są zgodnie z prowadzonym rozpoznaniem w terytorialnym zasięgu Placówki 

SG w Kłodzku oraz uzyskiwanymi w tym zakresie informacjami, aktualnymi poleceniami i wytycznymi 

do służby, jak również zgodnie z wnioskami wynikającymi z analizy ryzyka. 

 

2. Kontrola ruchu granicznego i funkcjonowanie przejść granicznych. 

 

 Obecnie na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Kłodzku nie ma przejść 

granicznych, w których dokonywana jest kontrola graniczna (przystąpienie RP do pełnej realizacji 

Układu z Schengen w dniu 21 grudnia 2007 roku), jednakże Placówka jest przygotowana do jej 

przywrócenia. 

W 2020 r. tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicy polsko – czeskiej trwało od 

15.03.2020 r. do 12.06.2020 r. w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia 

publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19. Początkowo 

funkcjonariusze Placówki SG w Kłodzku prowadzili całodobowo kontrolę graniczno – sanitarną na 

kierunku wjazdowym do RP wyłącznie w drogowym przejściu granicznym w Kudowie – Słonem. TPKG 

miało szczególny, dwukierunkowy charakter i było prowadzone w obszarze ograniczonej kontroli 

granicznej realizowanej przez Straż Graniczną (sprawdzanie warunków wjazdu) oraz sanitarnej 

wykonywanej przez służby współdziałające (pomiar temperatury ciała). 

Otwarcie tylko jednego przejścia granicznego dla całej Kotliny Kłodzkiej stanowiło utrudnienie, 

szczególnie dla pracowników transgranicznych. Sytuacja uległa poprawie wraz z otwarciem przejścia 

granicznego w Boboszowie, które funkcjonowało w okresie 18.05.2020 r. – 12.06.2020 r. w godz. 4:00-

8:00, 12:00-16:00, 20:00-24:00. 

Tymczasową kontrolę graniczną prowadziło 122 funkcjonariuszy SG (w tym w ramach 

oddelegowania 65 osób), tj.: 

• 55 funkcjonariuszy z PSG w Kłodzku, 2 funkcjonariuszy z WOŚ NoOSG, 

• 25 funkcjonariuszy SG z PSG we Wrocławiu – Strachowicach, 

• 20 funkcjonariuszy SG z PSG w Bydgoszczy, 

• 10 funkcjonariuszy SG z PSG w Warszawie – Modlin, 

• 10 funkcjonariuszy z PSG w Warszawie. 

Podczas trwania TPKG (dane nie uwzględniają ruchu samochodów ciężarowych): 

• skierowano na kwarantannę 867 osób, 

• skontrolowano na wjazd 92 774 osoby, 

• skontrolowano 38 946 pojazdów, 

• zawrócono 703 osoby. 

DPG Kudowa 

Słone 

69 484 

skontrolowanych 

osób 

680 

zawróconych 

osób 

w tym ob. Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, 

Mongolii, Mołdowy, Bośni i Hercegowiny, Serbii, 

Wietnamu, Indii, Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji, 

Słowenii, Węgier, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Niemiec, 

Austrii, Francji, Polski 

DPG 

Boboszów 

 

23 290 

skontrolowanych 

osób 

23 zawrócone 

osoby 

w tym ob. Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, 

Rumunii, Czech, Węgier, Polski 
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W trakcie realizacji zadań związanych z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej na granicach 

wewnętrznych, PSG w Kłodzku otrzymała następujące wsparcie: 

 

Służba współdziałająca 
Liczba 

funkcjonariuszy 
Liczba pojazdów 

Policja 120 18 

Służba Celno – Skarbowa 32 10 

Inspekcja Transportu Drogowego 8 3 

Żandarmeria Wojskowa 4 2 

Straż Pożarna 48 3 

Wojsko Polskie 205 17 

 

3. Liczba ujętych lub zatrzymanych osób. 

 

 Placówka SG w Kłodzku w 2020 roku za naruszenie przepisów ujawniła/zatrzymała 273 osoby, 

w tym 216 cudzoziemców (w 2019 roku 590 osoby, w tym 544 cudzoziemców). 

 
Zatrzymania cudzoziemców związane były przede wszystkim z naruszeniem przepisów Ustawy 

o Cudzoziemcach. Naruszenia dotyczyły głównie: posługiwania się wizą uzyskaną 

w wyniku wyłudzenia bądź niezgodnie z celem jej wydania, przeterminowanego pobytu 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przekroczenia granicy państwowej wbrew 

obowiązującym przepisom, braku ważnych dokumentów. Ponadto zatrzymywano osoby 

w związku z nielegalnym zatrudnieniem, bądź poszukiwane przez uprawnione instytucje państwowe. 

Cudzoziemcom naruszającym przepisy wydawane były decyzje administracyjne 

o cofnięciu bądź unieważnieniu wydanych wiz oraz decyzje administracyjne zobowiązujące 

cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP. 
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Ujawnione przez funkcjonariuszy PSG w Kłodzku przypadki  PGWP
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4. Kontrola legalności zatrudnienia. 

 

Funkcjonariusze Placówki SG w Kłodzku przeprowadzają kontrole legalności wykonywania pracy 

przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W przypadku 

stwierdzonych naruszeń do sądu kierowane są wnioski o ukaranie pracodawcy bądź cudzoziemców. 

 
Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kłodzku podejmują kontrole na podstawie 

informacji własnych, jak również reagując na liczne informacje i sygnały o podejrzeniu nielegalnego 

wykonywania pracy pochodzące od społeczności lokalnej. Intensywne działania kontrolne prowadzone 

przez funkcjonariuszy Placówki SG w Kłodzku przynoszą wyraźnie odczuwalny skutek prewencyjny. 

W 2020 roku skontrolowano wykonywanie pracy przez 833 cudzoziemców (w 2019 roku –  2039 

cudzoziemców). Ujawnione w wyniku podejmowanych działań naruszenia przepisów dotyczyły przede 

wszystkim wykonywania przez cudzoziemców pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę, pracy na 

warunkach innych niż określone w dokumentach uprawniających cudzoziemców do jej wykonywania 

(w tym za zaniżonym wynagrodzeniem), a także powierzenia cudzoziemcom wykonywania pracy bez 

zawarcia wymaganych pisemnych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, co w wielu przypadkach 

wiązało się również z podejrzeniem naruszeń przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych                      

i prawa podatkowego, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. W obszarach tych funkcjonariusze Straży 

Granicznej wymieniali informacje i współpracowali z Krajową Administracją Skarbową, Zakładami 

Ubezpieczeń Społecznych oraz z Państwową Inspekcją Pracy. 
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wszczęte 

KLZ 

cudzoziemcy, wobec 

których stwierdzono 

nielegalne 

wykonywanie pracy 

decyzje o 

zobowiązaniu 

do powrotu 

cudzoziemcy 

zweryfikowani 

w ramach KLZ 

2019 89 292 39 2038 

2020 42 90 6 833 

 

Prócz kwestii oceny legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, funkcjonariusze Placówki 

SG w Kłodzku przeprowadzając kontrolę zwracają również uwagę na warunki, w których pracują 

cudzoziemcy, uwrażliwieni są na pracę małoletnich cudzoziemców, jak również na wszelkie symptomy 

mogące świadczyć o procederze handlu ludźmi, w tym przymusowej pracy. 

 

 

5. Przestępczość graniczna, wykroczenia. 

 

W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze Placówki SG w Kłodzku w 2020 roku 

zabezpieczyli przedmioty pochodzące z przestępstw na łączną kwotę 3 493 253 zł . 

 

 

 
W dniu 03.06.2020 r. (w czasie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej) 

funkcjonariusze PSG w Kłodzku, w ramach prowadzonej sprawy operacyjnej, zatrzymali 

11 obywateli Ukrainy. W sprawie przedstawiono zarzuty usiłowania przekroczenia granicy państwowej 

wbrew przepisom przy współdziałaniu z innymi osobami 9 obywatelom Ukrainy, natomiast                                      

2 obywatelom Ukrainy zarzut udzielenia pomocy w usiłowaniu przekroczenia granicy państwowej 

wbrew przepisom z RP do RCz. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze Placówki SG 

w Kłodzku w 2020 roku nałożyli 1 071 mandatów na łączną kwotę 291 290 zł, w tym 959 mandatów za 

środki
narkotyczne

wyroby akcyzowe urządzenia pojazdy inne

107 254 zł
187 361 zł

600 zł 0 zł 30 241 zł

522 851 zł

1 364 010 zł
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90 000 zł

1 516 392 zł

Ujawnione przez funkcjonariuszy PSG w Kłodzku
przedmioty pochodzące z przestępstw (wartość w zł)
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naruszenia przepisów drogowych (w 2019 roku – 1214 mandatów na kwotę 293 540 zł, w tym 1 006 

mandatów za naruszenia przepisów drogowych). 

 
Ponadto funkcjonariusze w 2020 roku: 

 

• zatrzymali 32 dowody rejestracyjne, 

• ujawnili 4 osoby kierujące pojazdem po spożyciu alkoholu, 

• ujawnili 17 osób kierujących pojazdem bez posiadanych uprawnień, 

• ujawnili 2 osoby nieposiadające OC, sporządzono wnioski do UFG  

 

6. Pozostałe działania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz związane z tym wprowadzone ograniczenia 

w realizacji zadań, pozostałe działania Placówki SG w Kłodzku w ramach zapewnienia bezpieczeństwa                    

i porządku publicznego zostały w 2020 r. zredukowane do minimum. 

Pomimo to zrealizowano zadania mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego w powiecie kłodzkim, również poprzez uczestnictwo przedsięwzięciach, takich 

jak: 

o spotkania na terenie Placówki SG w Kłodzku z dziećmi i młodzieżą ze szkół, 

o prelekcje na temat bezpieczeństwa, środków odurzających i handlu ludźmi, 

o udział funkcjonariuszy placówki w akcjach zbiórki krwi oraz akcji pn. „Podziel się słodyczami. 

Funkcjonariusze uczą bezpiecznego zachowania w sytuacjach, które mogą zdarzyć się na co 

dzień. Spotkania są także okazją do zapoznawania uczestników ze specyfiką pełnienia służby w Straży 

Granicznej, pokazania sprzętu służbowego, prezentowania umundurowania funkcjonariuszy, sprzętu 

transportowego wykorzystywanego w służbie. 

7. Ocena zagrożenia. 

 

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku liczy 80 etatów funkcjonariuszy, z tego na koniec 2020 

roku obsadzonych było 64. 

 

1214
1071

Liczba nałożonych  mandatów

2019

2020

285000 290000 295000 300000

291290

293540

Łączna kwota nałożonych mandatów (w zł)

Id: 83CC54AC-E44F-4FC6-AD40-D81197840E78. Podpisany Strona 54



 

54 

 

W 2020 roku na obszarze służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Kłodzku 

zatrzymano/ujęto 273 osoby w związku z popełnionym wykroczeniem bądź przestępstwem, których 

zwalczanie należy do kompetencji SG. Największą grupę sprawców stanowiły osoby zatrzymane/ujęte 

w związku z popełnieniem przestępstwa/wykroczenia o charakterze migracyjnym, tj. przekroczeniem 

granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp), nielegalnym pobytem bądź nielegalną pracą. 

Zagrożenia notowane na obszarze powiatu kłodzkiego mają bezpośredni związek 

z migracją cyrkulacyjną i pobytową obywateli Ukrainy, i to cudzoziemcy z tego kraju stanowili 

największą grupę sprawców. Spadek liczby zdarzeń, notowany na obszarze powiatu kłodzkiego, wpisuje 

się w krajowy obraz sytuacji migracyjnej, gdzie na obszarze całego kraju odnotowano spadek. Jednakże 

stale utrzymuje się wysoki stopień presji migracyjnej obywateli ww. państwa. 

W 2020 roku duży wpływ na kierunek działań Placówki SG w Kłodzku miała sytuacja związana z 

wystąpieniem zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2                                    

i wprowadzane w związku z tym kolejne ograniczenia. 

W czasie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej (15.03.2020 – 12.06.2020) realizacja 

dotychczasowych zadań została zawieszona, a wszystkie siły i środki zostały skierowane do ochrony 

granicy państwowej. Z uwagi na trwający w dalszym ciągu stan epidemiczny od 10.10.2020 r. 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało objęte „obszarem żółtym”. W związku z powyższym,                       

w powiązaniu ze stosowaniem się do odgórnych poleceń dot. realizacji zadań, część dotychczasowych 

zadań została ograniczona do niezbędnego minimum, co przełożyło się bezpośrednio na efekty 

osiągnięte przez Placówkę SG w Kłodzku.  

Podkreślić należy, że w żaden sposób nie odzwierciedla to rzeczywistej sytuacji migracyjnej. 

 

5. Roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego z zakresu 

nadzoru budowlanego na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2020. 
 

I. Podstawa prawna działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku jako jednostka inspekcji kontrolnej- 

administracji zespolonej wykonuje zadania w zakresie nadzoru budowlanego, w tym: 

• Kontroluje przebieg procesu budowlanego; 

• Przyjmuje do użytkowania obiekty budowlane; 

• Nadzoruje utrzymanie obiektów budowlanych. 

Podstawę działania stanowią: 

• Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333                                    

z późniejszymi zmianami); 

• Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje 

organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. , nr 

106 poz. 668 z późniejszymi zmianami); 

• Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. 
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II. Siedziba 

 

Siedziba Inspektoratu mieści się przy ul. Wyspiańskiego 2 D w Kłodzku. 

 

III. Uprawnienia. 

 

W ramach posiadanych kompetencji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku jest 

uprawniony do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania postanowień i decyzji 

w zakresie: 

• Wstrzymania robót; 

• Rozbiórki obiektu budowlanego lub jej części; 

• Zaniechania dalszych robót; 

• Usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 

• Rozbiórki obiektu budowlanego nie nadającego się do użytkowania; 

• Wyłączenie obiektu budowlanego z użytkowania; 

• Przyjęcie obiektu budowlanego do użytkowania; 

• Utrzymania i stanu technicznego obiektów budowlanych; 

• Usunięcia skutków katastrofy budowlanej, zabezpieczenia miejsca katastrofy i badanie 

przyczyn katastrofy budowlanej. 

 

IV. Zatrudnienie. 

W roku 2020 w inspektoracie zatrudnieni byli: 

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; 

• Pięciu inspektorów nadzoru budowlanego; 

• Główny księgowy ( w niepełnym wymiarze ¼ etatu) 

• Starszy referent ds., finansowo-kadrowych ( w niepełnym wymiarze ½ etatu); 

• Dwóch referentów (1 i 1/2 etatu). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku oraz inspektorzy nadzoru 

budowlanego posiadają niezbędne przygotowanie zawodowe, w tym uprawnienia 

budowlane. Na bieżąco realizowano program szkoleń potwierdzonych po ukończeniu 

certyfikatami. 

 

V. Wykorzystanie budżetu i realizacja zadań 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku prowadzi działalność w oparciu o środki                            

z budżetu państwa przydzielane przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

Zadania działalności podstawowej realizowane były w oparciu o przyznaną dotację w kwocie 788 376 

zł. 

Prowadzone były kontrole oraz działania prewencyjne w zakresie : 

1. Użytkowanie obiektów budowlanych, 

2. Użytkowanie obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 , 

3. Użytkowanie obiektów użyteczności publicznej, 
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4. Użytkowanie placów zabaw, 

5. Kontrole obiektów budowlanych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie, 

6. Kontrole obiektów w złym stanie technicznym stanowiącym zagrożenie. 

W ramach zadań specjalnych zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we 

Wrocławiu przeprowadzono kontrole: 

• Placów zabaw; 

• Stadionów i boisk; 

• Ośrodków pobytu kolonijnego; 

• Wypożyczalni nart; 

• Tzw. Dużych dachów. 

W roku 2020 wydano: 

• 238 decyzji administracyjnych, w tym 34 decyzje o przyjęciu obiektu do użytkowania 

-w roku poprzedzającym odpowiednio 326 i 103; 

• 577 zaświadczeń o przyjęciu zawiadomienia  o ukończeniu robót budowlanych i podjęciu 

użytkowania obiektu budowlanego – w roku poprzedzającym 688; 

• 150 postanowień, w tym 3 o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia- w roku poprzedzającym 

odpowiednio 217 i 16; 

W roku 2020 zastosowano kary: 

• 15 mandatów karnych na kwotę 2900 zł ( w 2019 r.- 21 mandatów na kwotę 4500 zł), 

• 3 postanowienia o nałożeniu grzywny na kwotę 31336 zł, 

• 1 postanowienie nakładające opłatę legalizacyjną – na kwotę 50 000 zł. 

 

VI. Podsumowanie. 

 

Niezmiennie bezpieczeństwu zagrażają swoim stanem technicznym obiekty określane jako porzucone, 

tj. takie, którymi w ogóle nie interesują się ich właściciele. Obiekty te nie tylko stanowią zagrożenie dla 

otoczenia, ale dodatkowo są przedmiotem nielegalnych rozbiórek i szabrownictwa. 

W ramach posiadanych środków minimalizujemy szczególnie niebezpieczne zagrożenia- najczęściej 

poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o istniejącym zagrożeniu, gdyż konstytucyjna ochrona 

własności nie pozwala na zlikwidowanie takiego obiektu bez zgody właściciela, a często nie jest możliwe 

ustalenie miejsca jego pobytu. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest problem starzejących się z roku na rok obiektów budowlanych, 

w tym budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych, który ujawnia się szczególnie podczas -

ostatnio częściej występujących- gwałtownych zjawisk atmosferycznych takich jak wichury czy ulewy. 

Stare obiekty budowlane wymagają znacznie większych nakładów finansowych niż nowsze, co stanowi 

znaczne obciążenie dla właścicieli nieruchomości i inwestorów, a to z kolei sprawia, że wzrasta ilość 

obiektów wymagających interwencji PINB. 

Nieliczne gminy w powiecie kłodzkim angażują się w sprawy związane ze złym stanem technicznym 

obiektów, którymi właściciele nie są zainteresowani. 

Jak wykazują przeprowadzone kontrole obiektów budowlanych w użytkowaniu, nie wszystkie ciążące 

na właścicielu obowiązki są prawidłowo realizowane- najwięcej nieprawidłowości występuje w zakresie 
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utrzymania urządzeń grzewczych, wykonanych podłączeń do przewodów kominowych oraz stanu 

technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych. 

Pomimo licznych apeli kierowanych do użytkowników i zarządców o odpowiedzialne podejście do w/w 

problemów i konsekwencji, jakie powoduje brak zainteresowania stanem technicznym przewodów 

kominowych i wentylacyjnych, nadal powszechne jest lekceważenie tego tematu. Stosowane nakazy                  

i kary są mało skuteczne. 

 

6. Działalność Grupy Sudeckiej GOPR za rok 2020. 
 

• Ratownicy wzięli udział w 274 zdarzeniach, udzielając pomocy 278 osobom; 

• 10 osobom nie udało się uratować życia; 

• Czas trwania działań ratowniczych wyniósł 2027 godzin; 

• Ratownicy spędzili ponad 19300 godzin społecznie na działalności ratunkowej, szkoleniach                       

i innych działaniach statutowych GOPR; 

• Najczęściej dochodziło do wypadków turystycznych(178) i rowerowych (50); 

• W 5 zdarzeniach ratowniczych Grupę GOPR wspierało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

 

7. Działalność Kłodzkiego Oddziału WOPR za rok 2020. 
 

1. Ocena działalności za 2020 rok: 

 

Zarząd Kłodzkiego Oddziału WOPR w Kłodzku prowadzi punkt konsultacyjny dla kierowników 

basenów i kąpielisk starostwa kłodzkiego w ZP WOPR Kłodzko ul. Bohaterów Getta 1/1 w każdy piątek 

w godz. 16.00 - 18.00. 

Przeszkolono zainteresowanych kierowników obozów, kolonii, rajdów i spływów organizowanych                     

w sezonie letnim 2020, na których przewidziano korzystanie z kąpieli. 

Przeprowadzono egzaminy na powszechną i specjalną kartę pływacką w ramach programu „Każdy 

może pływać”. 

Na bieżąco utrzymywana jest współpraca z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 

PSSE w Kłodzku w zakresie bezpieczeństwa na akwenach wodnych naszego powiatu. 

Od miesiąca marca do czerwca 2020 r. przeprowadzono kurs  ratownika wodnego (15 osób) na bazie 

krytej pływalni w Kłodzku, zakończone egzaminami na Zalewie w Korytowie. 

Ratownicy zrzeszeni w Kłodzkom Oddziale WOPR uczestniczyli w kursach doskonalących oraz 

podnoszących ich kwalifikacje organizowanych przez Kłodzki Oddział WOPR, Dolnośląskie WOPR (kursy 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs na stopień sternika motorowodnego). 

 

Prowadzi się warsztaty dla ratowników WOPR celem podnoszenia umiejętności na bazie krytej pływalni 

w Kłodzku, Nowej Rudzie-Słupcu oraz Kudowie Zdr. 

Prowadzona jest działalność „szkółek pływackich” dla dzieci i młodzieży na wszystkich ww. pływalniach 

krytych. 
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W ramach akcji „Bezpieczne wakacje nad wodą” przeprowadzono wspólnie z policjantami Komendy 

Powiatowej Policji w Kłodzku przeglądy miejsc niebezpiecznych w miejscowościach: Gorzuchów, 

Dzikowiec, Lewin Kłodzki, Rzeka Nysa Kłodzka.  

 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kłodzkiego za rok 2020 na 

podstawie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku 
 

I. WSTĘP 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku realizuje zadania z zakresu zdrowia 

publicznego. Zadania te realizowane są w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami 

higieny:  środowiska, pracy w zakładach pracy, procesów nauczania   i wychowania, wypoczynku                               

i rekreacji, nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz warunkami 

higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia,                       

w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Głównym celem tych działań w 2020 roku było: 

„upowszechnianie wiedzy dotyczącej zachowań bezpiecznych dla zdrowia oraz promowanie zdrowego 

trybu życia, zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego na nadzorowanym terenie, poprawa stanu 

zdrowia publicznego w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, ograniczanie 

negatywnych skutków wpływu czynników środowiskowych na zdrowie społeczeństwa”. 

Wykonywanie w/w zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru oraz 

prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych 

chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-

zdrowotnej. 

Do zakresu działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kłodzku  w dziedzinie 

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności; opiniowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem 

wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów 

budowlanych. Do bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów 

określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, 

instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, warunków produkcji, transportu, 

przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, nadzoru nad jakością 

zdrowotną żywności, warunków zdrowotnych produkcji obrotu przedmiotami użytku, materiałów                                         

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 

mieć wpływ na zdrowie ludzi sprawowanie nadzoru nad  przestrzeganiem przepisów dotyczących 

wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych („dopalaczy”). Ponadto kontrola 

warunków zdrowotnych środowiska pracy, zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych 

i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do 

sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach, higieny procesów nauczania.  

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sprawowany jest nadzór nad przestrzeganiem przez 

producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje 

chemiczne i ich mieszaniny lub wyroby, obowiązków wynikających z ustawy o substancjach 
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chemicznych i ich mieszanin oraz rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej zawartych. Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku prowadzi również nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich 

stosowania w działalności zawodowej. 

W dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonuje 

analiz i ocen epidemiologicznych, sprawuje nadzór nad szczepieniami ochronnymi, wydaje decyzje                    

o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzje o braku podstaw do jej stwierdzenia. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-

zdrowotną w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku realizuje swoje zdania na najwyższym 

poziomie poprzez wdrożony zintegrowany system zarządzania w oparciu o normy: PN-EN ISO 

9001:2015 „System zarządzania jakością– Wymagania”, PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. 

Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” oraz PN-

EN ISO/IEC 17025:2005+Ap.1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących”. 

Według ewidencji na koniec roku 2020 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kłodzku znajdowały się 3 784 obiekty żywienia i żywności, obiekty użyteczności 

publicznej i wodne, obiekty działalności leczniczej, zakłady pracy oraz obiekty nauczania i wychowania. 

Ponadto zgłoszonych zostało 483 turnusów w 93 obiektach wypoczynku i rekreacji.  

W 2020 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kłodzku przeprowadzili 22 

661 czynności kontrolnych w wyniku, których wydano 9 326 decyzji, postanowień i specjalistycznych 

opinii.  

Ponadto działaniami oświatowo- zdrowotnymi objęto 33 101 dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Pracownicy PSSE w ramach działalności podstawowej przeprowadzili 2 340 badań     i 6 833 oznaczeń.  

 

I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU KŁODZKIEGO 

 

W 2020 roku  PSSE w Kłodzku,  prowadziła  następujące działania: 

− nadzór nad podmiotami  leczniczymi – zdalnie, 

− nadzór nad chorobami zakaźnymi, głównie nad zakażeniami COVID-19, 

− nadzór nad szczepieniami ochronnymi. 
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Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie kłodzkim w 2020 r.                                

 

Analiza niektórych chorób zakaźnych w roku 2020 w odniesieniu do roku 2019. 

l. p. Nazwa jednostki 

chorobowej 

Rok 2019 Rok 2020 

1 Zakażenia jelitowe 

wywołane przez 

rotawirusy 

67, w tym: 

M. Kłodzko – 23 

Gm. Kłodzko – 5 

M Nowa Ruda – 5 

Gm. Nowa Ruda – 5 

Kudowa- Zdrój – 2 

Lewin Kłodzki - 0 

Radków – 8 

Polanica- Zdrój – 3 

Szczytna - 3 

Bystrzyca Kł. - 1 

Duszniki- Zdrój – 4 

Stronie Śląskie - 2 

Lądek- Zdrój - 6 

11, w tym: 

- 

Gm. Kłodzko – 1 

M Nowa Ruda – 2 

Gm. Nowa Ruda – 1 

Kudowa- Zdrój – 1 

Lewin Kłodzki - 1 

Radków – 2 

- 

Szczytna - 3 

- 

- 

- 

- 

2 Biegunki do lat 2 125, w tym: 

Bystrzyca Kł. – 12 

M. Kłodzko – 28 

M. Nowa Ruda – 11 

Radków – 6 

Gm. Nowa Ruda – 8 

Szczytna – 8 

Gm. Kłodzko – 19 

Polanica- Zdrój – 4 

Stronie Śl. -8 

Międzylesie – 7 

Kudowa- Zdrój – 4 

Duszniki- Zdrój – 5 

Lewin Kłodzki - 1 

Lądek- Zdrój - 4 

63, w tym: 

Bystrzyca Kł. – 10 

M. Kłodzko – 8 

M. Nowa Ruda – 7 

Radków – 6 

Gm. Nowa Ruda – 7 

Szczytna – 4 

Gm. Kłodzko – 5 

Polanica- Zdrój – 2 

Stronie Śl. -2 

Międzylesie – 4 

Kudowa- Zdrój – 4 

Duszniki- Zdrój – 3 

Lewin Kłodzki - 0 

Lądek- Zdrój - 1 

3 Płonica (szkarlatyna) 50, w tym: 

Bystrzyca Kł. - 33 

Szczytna – 3 

Międzylesie – 1 

Kudowa- Zdrój – 3 

Gm. Nowa Ruda – 2 

Gm. Kłodzko – 0 

M. Nowa Ruda – 0 

11, w tym: 

Bystrzyca Kł. - 0 

Szczytna – 1 

Międzylesie – 1 

Kudowa- Zdrój – 0 

Gm. Nowa Ruda – 1 

Gm. Kłodzko – 1 

M. Nowa Ruda – 2 
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Radków – 1 

Polanica- Zdrój – 0 

Lądek- Zdrój - 2 

Duszniki- Zdrój – 0 

Stronie Śląskie - 3 

M. Kłodzko - 2 

Radków – 0 

Polanica- Zdrój – 1 

Lądek- Zdrój - 0 

Duszniki- Zdrój – 0 

Stronie Śląskie - 0 

M. Kłodzko – 4 

4 Borelioza 76, w tym: 

M. Nowa Ruda – 15 

Gm. Kłodzko – 8 

Kudowa- Zdrój – 3 

Szczytna - 11 

Polanica- Zdrój – 11 

Gm. Nowa Ruda – 6 

Radków – 7 

M. Kłodzko – 5 

Lewin Kłodzki – 2 

Bystrzyca Kł. - 2 

Stronie Śląskie – 0 

Lądek- Zdrój – 2 

Duszniki- Zdrój – 0 

Międzylesie - 4 

5, w tym: 

M. Nowa Ruda – 2 

Gm. Kłodzko – 0 

Kudowa- Zdrój – 0 

Szczytna - 0 

Polanica- Zdrój – 0 

Gm. Nowa Ruda – 1 

Radków – 0 

M. Kłodzko – 0 

Lewin Kłodzki – 0 

Bystrzyca Kł. - 1 

Stronie Śląskie – 0 

Lądek- Zdrój – 1 

Duszniki- Zdrój – 0 

Międzylesie - 0 

5 Ospa wietrzna 399, w tym: 

Szczytna - 14 

Bystrzyca Kłodzka – 87 

M. Nowa Ruda – 35 

Radków – 51 

Polanica- Zdrój – 8 

Gm. Kłodzko – 31 

Gm. Nowa Ruda – 28 

Lewin Kłodzki – 0 

Duszniki- Zdrój – 6 

Kudowa- Zdrój – 2 

Międzylesie – 87 

Stronie Śląskie - 5 

M. Kłodzko – 45 

118, w tym: 

Szczytna - 4 

Bystrzyca Kłodzka – 38 

M. Nowa Ruda – 6 

Radków – 2 

Polanica- Zdrój – 2 

Gm. Kłodzko – 9 

Gm. Nowa Ruda – 2 

Lewin Kłodzki – 1 

Duszniki- Zdrój – 18 

Kudowa- Zdrój – 17 

Międzylesie – 7 

Stronie Śląskie - 1 

M. Kłodzko – 11 

6 WZW typu B - przewlekłe 5, w tym: 

M. Kłodzko – 1 

Lądek- Zdrój – 0 

Gm. Kłodzko – 1 

Gm. Nowa Ruda – 1 

Radków – 1 

Kudowa- Zdrój - 1 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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7 WZW typu C 12, w tym: 

M. Nowa Ruda – 2 

M. Kłodzko – 2 

Radków – 1 

Międzylesie – 0 

Polanica- Zdrój – 0 

Lądek- Zdrój – 0 

Gm. Kłodzko – 3 

Gm. Nowa Ruda - 0 

Szczytna - 0 

Bystrzyca Kłodzka – 4 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 świnka 7, w tym: 

- 

Kudowa- Zdrój – 1 

M. Kłodzko – 2 

Gm. Kłodzko – 1 

Radków - 0 

Bystrzyca Kłodzka – 1 

Duszniki- Zdrój – 1 

Lewin Kłodzki - 1 

1, w tym: 

Stronie Śląskie - 1 

9 Salmonelloza 8, w tym: 

M. Kłodzko – 1 

Polanica- Zdrój – 0 

Kudowa- Zdrój – 0 

Lądek- Zdrój – 1 

Stronie Śl. - 1 

Gm. Nowa Ruda – 3 

M. Nowa Ruda – 1 

Radków – 0 

Szczytna – 0 

Gm. Kłodzko - 1 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Analiza porównawcza zachorowań w zakresie chorób zakaźnych w 2019 i 2020 roku wykazała, że 

nastąpił znaczny spadek zachorowań na wszystkie choroby zakaźne, np. ospę wietrzną z 399 

przypadków w 2019 r. do 118 przypadków w 2020 r., spadek zakażeń jelitowych wywołanych przez rota 

wirusy z 67 przypadków na 11 przypadków, spadek zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2 z 125 

przypadków do 63 przypadków, spadek zachorowań na płonicę z 50 przypadków do 11 przypadków, 

spadek zachorowań na boreliozę z 76 przypadków do 5 przypadków. Nastąpił także spadek zachorowań 

na grypę. W 2019 roku zarejestrowano 2802 przypadki grypy a w 2020 roku zarejestrowano 1418 

przypadków grypy.  

W roku 2020 nie odnotowano w ogóle  zachorowań na odrę, różyczkę,  WZW B i WZW C.  
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Nie zarejestrowano także ognisk zbiorowego zatrucia pokarmowego.  

W roku 2020 pojawiły się natomiast nowe zachorowania wywołane wirusem COVID-19. Łącznie 

zrejestrowano 4306 zakażeń, w tym 113 zgonów. Osoby zakażone zostały przebadane w kierunku 

COVID-19 i poddano je izolacji lub hospitalizacji, a osoby mające z nimi kontakt zostały poddane 

kwarantannie. 

 

Zakażenia szpitalne 

Na terenie działania PSSE Kłodzko funkcjonują 3 szpitale, w których zostały utworzone     komitety                        

i zespoły ds. kontroli zakażeń zakładowych. 

W skład komitetu wchodzą: lekarze, kierownik laboratorium, kierownik apteki, przełożona 

pielęgniarek, kierownik administracyjny, dietetyczka, pielęgniarka epidemiologiczna, jeśli jest 

powołana oraz pielęgniarki oddziałowe. 

Komitety i zespoły prowadzą dokumentację wg obowiązujących formularzy (rejestry i raporty). 

Podmioty są zobowiązane do przesyłania sprawozdań – raportów rocznych. 

 

W roku 2020 na terenie powiatu kłodzkiego nie zarejestrowano ognisk epidemicznych. 

 

Szczepienia ochronne w  2020 r. 

W roku 2020 w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 nastąpiło krótkotrwałe odroczenie (do 

18 kwietnia 2020 r.) szczepień obowiązkowych realizowanych w ramach Programu Szczepień 

Ochronnych u dzieci. Zalecenie to miało na celu ograniczenie zgromadzeń dzieci i rodziców 

w przychodniach. Szczepienia były wykonywane tylko w sytuacji zaistnienia uzasadnionych przesłanek 

medycznych – lekarz opiekujący się dzieckiem powinien podjąć wówczas indywidualną decyzję. 

Szczepienia w oddziałach noworodkowych oraz szczepienia poekspozycyjne przeprowadzane były na 

dotychczasowych zasadach. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kłodzku wydawała 

szczepionki bez ograniczeń i na zasadach dotychczasowej dystrybucji. Po okresie wstrzymania 

szczepienia ochronne preparatami zakupionymi ze środków budżetu państwa realizowane są zgodnie 

z kalendarzem szczepień.  

W 2020 r. stwierdzono 229 dzieci uchylających się od szczepień. Jest to wzrost liczby uchylających się 

w stosunku do 2019 gdy odnotowano 188 dzieci. Rodzice tych dzieci złożyli pisemne oświadczenia                       

o odmowie poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub nie zgłaszali się w terminie 

na wezwanie do szczepienia. 

 

Zbiorcze dane o nie szczepionych z powodu odmowy poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym na terenie powiatu kłodzkiego przedstawiają się następująco: 

łącznie – 229 dzieci, w tym: 

− Miasto Kłodzko  – 48 , 

− Bystrzyca – 28, 

− Gmina Kłodzko – 27 , 

− Kudowa- Zdrój – 28, 

− Duszniki- Zdrój – 18 , 

− Gmina Nowa Ruda – 12, 
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− Szczytna – 12 , 

− Gmina Szczytna – 5 

− Lądek- Zdrój – 2, 

− Międzylesie – 5, 

− Gmina Międzylesie – 3, 

− Stronie Śląskie – 4, 

− Gmina Stronie Śląskie – 2, 

− Polanica- Zdrój – 5, 

− Miasto Nowa Ruda – 9, 

− Radków – 2, 

− Gmina Radków – 7, 

− Gmina Lądek – 4, 

− Gmina Bystrzyca Kłodzka – 8. 

 

Obserwuje się dużą ilość dzieci zaszczepionych preparatami wieloskładnikowymi, nabywanymi we 

własnym zakresie przez rodziców, będącymi zamiennikami szczepionek refundowanych przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

Nadal obserwuje się spadek zainteresowania starszych pacjentów szczepieniami zalecanymi.  

Punkty szczepień są wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

Gospodarowanie szczepionkami prowadzone jest prawidłowo. 

II. JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  

Państwowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku w 2020 roku dokonał oceny jakości wody do spożycia na 

podstawie wymagań określonych w §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).  Oceniono 

jakość wody w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej 

prowadzonej przez podmioty wodociągowe oraz w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną. 

 

Infrastruktura zaopatrzenia ludności w wodę. 

Skontrolowano przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne dostarczające, w ramach  zbiorowego 

zaopatrzenia, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. W 2020 roku skontrolowano 18 wodociągów 

publicznych w zakresie prowadzonych procesów uzdatniania i dezynfekcji.  Stwierdzono, że tan 

sanitarny był prawidłowy. We wszystkich 46 wodociągach została skontrolowana jakość wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządcy wodociągów prawidłowo realizowali kontrolę 

wewnętrzną jakości wody.  W ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody wodociągowej, 

prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wykonano analizę 195 próbek pod względem 

mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym. 25 próbek nie spełniało wymagań dla wody do spożycia pod 

względem mikrobiologicznym (grupa Coli, E. Coli, Enterokoki ),  22 próbki nie spełniały wymagań dla 

wody do spożycia pod względem fizyko- chemicznym (pH, mętność, zapach, mangan, żelazo). 

Stwierdzono dla części sieci rozdzielczej wodociągu Szczytna brak przydatności wody do spożycia ze 
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względu na przekroczenie parametrów bakteriologicznych. Przeprowadzone przez zarządcę wodociągu 

natychmiastowe działania naprawcze oraz wykonane badania sprawdzające wykazały spełnienie 

wymagań dla wody do spożycia.    

 

III.  ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY  

 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2020 r. w zakresie zapobiegawczego 

nadzoru sanitarnego była ochrona zdrowia ludzi przed niekorzystnym wpływem szkodliwości                                   

i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób w szczególności poprzez 

opiniowanie i uzgadnianie w sprawach dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, 

opiniowanie w sprawach ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadnianie 

dokumentacji projektowych i uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych. 

 

W ramach realizacji działalności ustawowej z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku w 2020 r.: 

− wyrażał opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko różnych inwestycji, 

− uzgadniał zakresy prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń projektowanych dokumentów 

planistycznych, tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

− uzgadniał projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

− uzgadniał projekty budowlane, 

− uczestniczył w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych. 

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku w ramach 

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2020 wydał: 

− 6 opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 

0 opinii negatywnych, 

− 22 opinie w sprawach dotyczących określenia konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w tym 4 opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny, 

− 10 opinii dotyczących dokumentacji projektowych, w tym 0 opinii negatywnych, 

− 15 opinii dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych,  

 

Ponadto wydał także opinie w sprawach nie wymienionych powyżej: 

− wstępne opinie techniczno-sanitarne – 26, 

− uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy - 34,  

− uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy – 12. 
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Ilość spraw załatwionych w trybie art. 78 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

– 66, w tym : 

−   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 32, 

− określenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 34. 

 

Liczba obiektów budowlanych dopuszczonych do użytkowania na zasadzie art. 56 ust. 2 Ustawy prawo 

budowlane – 125. 

 

Liczba wszystkich przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych – 107. 

 

IV. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. 

 

W wyniku prowadzonego nadzoru sanitarnego w 2020 roku skontrolowano 100 obiektów użyteczności 

publicznej. Stwierdzono nieprawidłowości sanitarno- techniczne w 5 obiektach. W czasie 

obowiązywania stanu epidemii  SARS-CoV-2 w 2020 roku przeprowadzano liczne kontrole akcyjne w 

obiektach w zakresie spełnienia wymagań dot. zabezpieczenia przed przenoszeniem czynników 

chorobotwórczych na inne osoby. W pojedynczych przypadkach stosowano pouczenia dot. 

udostępnienia środków dezynfekcyjnych osobom korzystającym z usług, przestrzegania dystansu 

społecznego i stosowania środków ochrony osobistej przez pracowników. Nie stwierdzono rażących 

naruszeń wymagań dot. zabezpieczenia przeciwepidemicznego. 

 

Tab.1  Skontrolowane obiekty użyteczności publicznej pod względem sanitarnym w 2020 roku. 

 

Rok  

 

 

Obiekty skontrolowane Obiekty ze 

stwierdzonymi 

nieprawidłowościami 

sanitarnymi 

Obiekty ocenione  

pozytywnie pod 

względem sanitarnym 

2020 

 

100 

 

5 95 

 

W 2020 roku skontrolowano 36 obiektów świadczących usługi noclegowe. Wykazano brak spełnienia 

wymagań sanitarnych w 3 obiektach i prowadzone były postępowania administracyjne w sprawie 

usunięcia nieprawidłowości.  W 2020 roku skontrolowano 42 obiekty  świadczące usługi fryzjerskie, 

kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości sanitarnych.  

 

W czasie stanu epidemii kilkukrotnie przeprowadzone w obiektach usługowych kontrole przestrzegania 

obostrzeń  nie wykazały naruszenia przepisów.   
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W 2020 roku skontrolowano 3 pływalnie i 1 park wodny. Kontrole w obiektach wykazały dobry stan 

sanitarno- techniczny. W obiektach przestrzegano obostrzeń dot. liczby osób przebywających w 

nieckach, stosowania środków dezynfekcyjnych w udostępnionych  pomieszczeniach, oraz środków 

ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe).   Zarządcy pływalni prawidłowo realizowali 

wewnętrzną kontrolę jakości wody do kąpieli, m.in. informowanie o wynikach badań wody nie 

spełniających wymagań i podejmowanie skutecznych działań w celu przywrócenia prawidłowej jakości 

wody.  

W obiektach rekreacji wodnej (pływalnie, baseny w obiektach hotelarskich, kąpieliska) w ramach 

nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej zbadano łącznie  41 próbek. Zakwestionowano 

jakość wody do kąpieli w 7 próbkach pod względem mikrobiologicznym w basenach i pływalniach. 

Zarządcy na podstawie wyników badań wprowadzali wzmożoną dezynfekcję wody w nieckach oraz 

czyszczenie instalacji obiegu wody do czasu uzyskania prawidłowej jakości wody do kąpieli.  

 

W 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku otrzymał do rozpatrzenia 56 

wniosków dot. nieprawidłowego stanu sanitarnego, oraz 11 zgłoszeń- informacji w celu wykorzystania 

służbowego. Wnioski dotyczyły w 37 przypadkach nieprawidłowego stanu sanitarnego nieruchomości z 

budynkami mieszkalnymi oraz nieprawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

gospodarki ściekowej, 4 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowej jakości wody do spożycia, 5 zgłoszeń 

dotyczących złego stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej, 1 zgłoszenie dotyczące hałasu 

emitowanego przez wymienniki ciepła w budynku mieszkalnym oraz 4 zgłoszenia dotyczące braku 

przestrzegania obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu pandemii.  

Kontrole wykazały zasadność wniesionych zarzutów w przypadku 2 wniosków. Przekazano właściwym 

organom 9 wniosków do załatwienia wg kompetencji. 

 

V. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. 

 

Nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi lecznicze. 

 

Tab. 2 Kontrole podmiotów świadczących usługi lecznicze w roku 2020 w porównaniu do roku 2019. 

 

l. 

p. 

Rodzaj podmiotu  

  leczniczego 

Ilość obiektów  

 w rejestrze 

Ilość    

   podmiotów       

skontrolowan

ych 

Zły stan 

techniczny  

 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. Szpitale 

 
2 2 2 2 2 0 

2. Zakłady Leczniczo – 

Opiekuńcze  
3 3 1 1 1 0 

3. Sanatoria 

 
19 18 8 2 0 0 

4. Szpitale Uzdrowiskowe  12 13 10 3 0 0 
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5. Placówki ambulatoryjne  94 93 54 8 1 0 

6. Laboratoria 

 
3 3 0 0 0 0 

7. Placówki rehabilitacyjne  16 14 4 0 0 0 

8. Gabinety lekarskie ogółem  157 167 36 1 0 0 

9. Gabinety pielęgniarskie  1 1 0 0 0 0 

10. Stacje dializ  2 2 0 0 0 0 

 
 

Razem 
309 316 115 17 4 0 

 

W 2020 roku skontrolowano 17 podmiotów leczniczych. W czasie kontroli oceniano stan techniczny               

i sanitarny kontrolowanego podmiotu, stosowanie procedur dezynfekcji i sterylizacji, gospodarkę 

odpadami medycznymi, wykonawstwo szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień 

Ochronnych.  

W 2020 r. jedno Sanatorium Uzdrowiskowe zmieniło zakres działalności i zostało przekształcone na 

Szpital Uzdrowiskowy. 

Podczas kontroli nie stwierdzono złego stanu sanitarno- technicznego.  

Na wniosek stron przedłużono termin wykonania zaleceń decyzji PPIS w Kłodzku w dwóch szpitalach                 

i w jednym Szpitalu Uzdrowiskowym. 

W 2020 r. nie wszczęto postępowań administracyjnych. Wiąże się to z wystąpieniem epidemii 

koronawirusa SARS-CoV-2 i skierowaniem wszystkich zasobów do zwalczania epidemii. 

Zagadnienia dotyczące wszystkich podmiotów świadczących usługi lecznicze. 

Zaopatrzenie w wodę:  

Podmioty zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych, których stan sanitarno-techniczny oraz 

jakość wody są na bieżąco kontrolowane. 

Woda dostarczana do podmiotów spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia                           

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 

poz. 417 z późn. zm.). 

W przypadku szpitala należącego do Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju 

funkcję   awaryjnego   źródła   wody   pełnią  dwa   zbiorniki   przepływowe  o   pojemności   350 m3,                      

w zbiornikach istnieje możliwość dodatkowego zdezynfekowania wody.  

W szpitalu należącym do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia, Sp. z o.o. 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. 

Okrzei 49 stwierdzono brak awaryjnego źródła zaopatrzenia w wodę z zapewnieniem 12 godzinnego 

zapasu. W związku z tym faktem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku wszczął 

postępowanie administracyjne i wydał decyzję nakazującą  usunięcie uchybienia.  

Odpady komunalne:  

Odpady gromadzone są w kontenerach, a następnie odbierane przez upoważnione firmy.      

Postępowanie z odpadami medycznymi:   

Podmioty lecznicze posiadają umowy na transport i utylizację odpadów medycznych, posiadają 

stosowne instrukcje i procedury postępowania z odpadami medycznymi. Odpady medyczne 

segregowane są w miejscu ich powstania i gromadzone w oryginalnych, specjalistycznych pojemnikach. 

Przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu z zachowaniem warunków przewidzianych                                   
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w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi.         

 

Pranie bielizny (odzieży):  

Podmioty oddają bieliznę do pralni posiadających certyfikat bariery higienicznej lub piorą bieliznę we 

własnym zakresie (gabinety).  

Podmioty są wyposażone w wydzielone szafy, miejsca lub pomieszczenia do przechowywania czystej 

bielizny. Bielizna brudna pakowana jest w worki foliowe i przechowywana w wydzielonym miejscu lub 

pomieszczeniu.  

Gospodarka nieczystościami płynnymi: 

Wszystkie podmioty korzystają z kolektorów kanalizacji miejskiej. 

 

Szpitale: 

W 2020 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.                          

 

Szpitale uzdrowiskowe: 

Nie wszczęto  postępowań  administracyjnych, dotyczących stanu technicznego w  szpitalach 

uzdrowiskowych.  

 

Sanatoria i prewentoria:    

Nie wszczęto  postępowań  administracyjnych, dotyczących stanu technicznego w sanatoriach                                

i prewentoriach. 

 

Przychodnie, ośrodki, poradnie, ambulatoria: 

W roku 2020 nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze: 

W roku 2020 nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

 

 

 

 

 

 

VI. WARUNKI  SANITARNO-HIGIENICZNE ŚRODOWISKA PRACY 

 

Pracownicy Sekcji Higieny Pracy prowadzą:  

− nadzór sanitarny w zakresie ochrony zdrowia pracowników na stanowiskach w zakładach pracy,  

− sprawy chorób zawodowych, nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów 

dotyczących substancji i preparatów chemicznych przez osoby wprowadzające do obrotu                           

i stosujące je w działalności zawodowej,  
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− nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu 

narkomanii przez podmioty wprowadzające do obrotu i stosujące w działalności zawodowej 

prekursory kategorii 2 i 3,  

− nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących produktów biobójczych                  

i preparatów czynnych przy wprowadzaniu ich do obrotu i stosowaniu w działalności 

zawodowej,  

− nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu produkcji i wprowadzania do 

obrotu środków zastępczych.   

 

Wśród zakładów objętych nadzorem, tj. znajdujących się w ewidencji Sekcji Higieny Pracy najwięcej 

jest zakładów zatrudniających do 9 pracowników, tj. 120, i zakładów zatrudniających od 10 do 49 

pracowników, tj. 87.  

Na terenie powiatu kłodzkiego działają w dużej mierze mikroprzedsiębiorstwa. W powiecie nie ma 

bardzo dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Większość istniejących bazuje na dobrach naturalnych tego regionu, jakim są złoża naturalne (marmury 

i inne kopaliny) czy drzewostan.  

W związku z tym na stanowiskach pracy dominują takie szkodliwe czynniki jak: hałas, wibracje oraz pyły 

(drewna, krzemionki krystalicznej -frakcja respirabilna, pyły mąki).  

 

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie substancji i mieszanin czynników lub procesów technologicznych 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennych w środowisku pracy rozszerzyły katalog Załącznika nr 1 z 

dnia 7 lutego 2020 r. pkt. II poz.5, 6. (pyły drewna o raz krzemionka krystaliczna - frakcja respirabilna) 

powstające w trakcie pracy i zostały zaliczone do czynników szkodliwych o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym.  

Działanie rakotwórcze wykazują wszystkie pyły drewna bez względu na jego rodzaj.  

Działanie rakotwórcze wykazuje również narażenie na kontakt z krzemionką krystaliczną - frakcją 

respirabilną, powstającą w trakcie pracy. Liczba osób narażonych na czynniki rakotwórcze w roku 2020 

wynosiła 420 (w tym 102 kobiety).  

Liczba ta będzie się powiększać z roku na rok, ponieważ przeważające przedsiębiorstwa są związane                    

z pozyskiwaniem, przerobem i produkcją drewna oraz pozyskiwaniem kopalin. 

Liczba osób narażonych na czynniki fizyczne (hałas, wibracja) w roku 2020 wynosiła 229, w tym 

pracujących w przekroczeniu norm NDN - 209 oraz NDS – 27 osób.  

 

Nowopowstałe zakłady w strefach przemysłowych to m.in. firma Morat Swoboda Motion, która 

powstała w Nowej Rudzie 4 i jest drugą firmą Framo Morat. 

W 2020 r. przejęto także pod nadzór Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki 

Zdrowotnej” w Kłodzku ul. Szpitalna 1, który zatrudnia 927 osób . 

 

Podsumowanie i charakterystyka działalności kontrolnej 

W 2020 r. z 261 zakładów pracy znajdujących się w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Kłodzku, w Sekcji Higieny Pracy, skontrolowano 54 zakładów, przeprowadzając                 
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w nich 57 kontroli podstawowych, 12 kontroli sprawdzających oraz 8 innych kontroli (interwencyjne, 

tematyczne, itp.). Na 57 przeprowadzonych kontroli, w 16 zakładach stwierdzono uchybienia.  

Przeprowadzano 35 kontroli w zakładach pracy, które były związane ze sprawdzaniem przestrzegania 

wymagań określonych w Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, 

nakazów  i zakazów z wystąpieniem epidemii COVID-19. 

 

W skontrolowanych zakładach pracodawcy w większości wywiązywali się z obowiązku zapewnienia 

osobom pracującym bezpiecznych warunków pracy, m.in. poprzez:                              

− wprowadzanie środków ochrony indywidualnej,  

− dezynfekcję powierzchni dotykowych,  

− zapewnienie odstępów,  

− mierzenie temperatury pracownikom przed wejściem do pracy,  

− reorganizację czasu pracy (dot. zmian pracy, spożywania posiłków, spotykania się w szatni),  

− ujęcie w ocenach ryzyka zawodowego dodatkowego zagrożenia biologicznego COVID-19,      

− ograniczenie do niezbędnego minimum, m.in. spotkań i narad wewnętrznych,   

− zapewnienie ciepłej i zimnej wody, ręczników papierowych, środków do dezynfekcji rąk oraz 

wywieszenie instrukcji mycia i dezynfekcji rąk. 

 

W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczeń stosowano pouczenia a po wykonaniu zaleceń strony 

informowały o ich wykonaniu mailowo. 

 

Analiza prowadzonego postępowania administracyjnego. 

W 2020 roku wydano 105 decyzji w tym: 

− 16 decyzji podstawowych, 

− 9 decyzji zmieniających termin wykonania nakazów, 

− 3 decyzji uchylających lub umarzających postępowanie administracyjne dot. warunków higieny 

pracy w zakładach, 

− 67 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej,  

− 10 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,  

− 4 decyzji dotyczących środków zastępczych, 

− 21 decyzje w sprawie opłat za czynności kontrolne. 

 

Działalność w zakresie stwierdzania chorób zawodowych 

W sprawie chorób zawodowych w 2020 r. wydano: 

− 67 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej (decyzje dot. różnych jednostek chorobowych), 

Najwięcej stwierdzono pylicy azbestowej – 58, wzrost o 8 porównując do 2019 r. 

− 10 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (decyzje dot. różnych 

jednostek chorobowych). 

 

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019 r. (65) jest wyższa 

o dwie  (67). 
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Związane jest to ze zwiększoną liczbą zgłoszeń i pozytywnych orzeczeń z Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (DWOMP) oddział Wałbrzych, szczególnie dotyczy to pylicy 

azbestowej u byłych pracowników zlikwidowanej kopalni KWK „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie (gdzie 

wraz z węglem kamiennym wydobywany był kamień gabro, w którym znajdują się włókna azbestu). 

 

W ramach prowadzonych postępowań dot. chorób zawodowych Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Kłodzku skierował na badania do DWOMP we Wrocławiu oraz do DWOMP we Wrocławiu 

o/Wałbrzych – 14 spraw dotyczących pracowników, byłych pracowników lub rolników, którzy zgłosili 

podejrzenie choroby zawodowej.  

Prowadzono oceny narażenia zawodowego dla innych stacji lub na prośbę jednostki orzeczniczej– 7 

spraw. 

 

W 2020 r. zarejestrowano i prowadzono 66 spraw dotyczących chorób zawodowych. Pośród 

zarejestrowanych spraw aż 65 przypadków dotyczyło pylicy azbestowej (poz. 3.5 wg wykazu chorób 

zawodowych). 

W 2020 r. odnotowano 3 odwołania: 1 od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, 2 od  braku 

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. 

W 2020 roku zgłoszono 1 podejrzenie w sprawie choroby zawodowej spowodowane  czynnikiem 

biologicznym wirusem SARS-COV-2, które dotyczyło pracownika medycznego. 

 

Nadzór nad substancjami chemicznymi, w tym nad prekursorami oraz produktami biobójczymi. 

W 2020 r. przeprowadzono 29 kontroli dotyczących substancji chemicznych w zakładach stosujących 

lub produkujących substancje i preparaty chemiczne. 

 

W 2020 r. wydawano 2 decyzje dotyczące substancji i preparatów chemicznych, dot. m.in.: 

− braku spisu lub nieprawidłowego spisu stosowanych lub wprowadzanych do obrotu substancji 

i mieszanin chemicznych,  

− braku lub nieprawidłowej oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne. 

 

Na terenie powiatu kłodzkiego jest 6 użytkowników – formulatorów niebezpiecznych mieszanin 

chemicznych. Przeprowadzono 1 kontrolę.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że produkty są znakowane we właściwy sposób i sporządzane są 

właściwe karty charakterystyki dla produkowanych mieszanin chemicznych oraz że stosowane 

substancje są również odpowiednio oznakowane.  

 

Na terenie powiatu kłodzkiego w 13 podmiotach stosowane są prekursory narkotyków z grupy II, są to: 

kwas solny, kwas siarkowy i aceton. 

Stosujący prekursory: 

− Firma „REINEX”, Szczytna– HCl,  

− Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej, Przygórze – aceton, 

− Orion Polyurethanes Sp. z o o S.K.A. Zakład Nowa Ruda– aceton, 

− Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III, Międzylesie – aceton, 
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− Zakład Elektroniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o., Duszniki-Zdrój – HCl, H2SO4, 

− Centrum Turystyczno-Sportowe, Nowa Ruda - H2SO4, 

− Basen, Kudowa- Zdrój – H2SO4, 

− Uzdrowiska Kłodzkie S.A., Rozlewnia Wód Mineralnych nr 1 w Polanicy–Zdrój – HCl, 

− UmicoreAutocat Poland Sp. z o.o., Nowa Ruda – HCl, 

− Zetkama Sp. z o.o. -  HCl, H2SO4, 

− Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miasto Kłodzko Sp. z o.o., dot.  Basen 

Kłodzko – H2SO4, 

− FRAMO MORAT Polska Sp. z o. o.,  Nowa Ruda  - aceton, 

− MORAT SWOBODA Sp. z o. o.,  Nowa Ruda  - aceton. 

 

Zakłady stosujące prekursory z grupy II posiadają wykaz stosowanych substancji oraz prowadzą 

ewidencję przychodów i rozchodów.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku nie obejmuje nadzorem podmiotów 

wprowadzających do obrotu prekursory narkotyków.  

 

Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej 

W 2020 r. nie  przeprowadzono kontroli w zakresie higieny pracy w szpitalach znajdujących się pod 

nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku.  

 

Nadzór nad środkami zastępczymi. 

W 2020 r. nie zostały przekazane przez Prokuraturę bądź Policję sprawy dotyczące środków 

zastępczych. Wydano 3 decyzje merytoryczne o zakazie wprowadzania środków zastępczych do obrotu, 

ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa oraz zniszczeniu, które dotyczyły spraw przekazanych                               

w ubiegłych latach. Brak nowych spraw związany jest ze zmianą w rozporządzeniu o przeciwdziałaniu 

narkomanii z sierpnia 2018 roku, gdzie większość popularnych środków zastępczych została 

zakwalifikowana jako nowe substancje psychotropowe. W 2020 roku zgłoszono 10 podejrzeń zatruć 

środkami zastępczymi, wszystkie zgłoszenia zostały przekazane przez Specjalistyczny Oddział 

Ratunkowy (SOR) Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. im. Jana Pawła II w Polanicy- Zdroju. 

Zgłoszenia dotyczyły osób w wieku od 17 do 57 lat, cztery z nich dotyczyły kobiet, a sześć – mężczyzn. 

Znaczna część zgłoszeń dotyczyła zatruć THC, amfetaminą bądź metamfetaminą.  

 

VII. WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH  

 

Liczba placówek pod nadzorem- ogółem 644, w tym: 

 placówki stałe – 161; 

 placówki sezonowe – 483 turnusy zorganizowane w 93 obiektach, w tym: 

• akcja zimowa – 239 turnusów zorganizowanych w 66 obiektach, 

• akcja letnia – 244 turnusy zorganizowane w 74 obiektach.  

Liczba placówek sezonowych – zimowych i letnich zgodnie z elektroniczną bazą wypoczynku MEN.  

W 2020 r. skontrolowano 157 placówek stałych i sezonowych. 
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Liczba kontroli – 169,  w tym: 

− placówki stałe– 82 kontrole (wliczono 2 kontrole przeprowadzone przez pracowników WSSE we 

Wrocławiu w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku i Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej 

Rudzie),                                                                                                                                                                                                                                                                

− placówki sezonowe – 87 kontroli, w tym:  

• akcja zimowa – 58 kontroli,  

• akcja letnia – 29 kontroli. 

 

Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili także 160 kontroli akcyjnych. W ramach 

kontroli akcyjnych w 2020 r. kontrolowano przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w zakresie 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujących 

wymagań higienicznych i zdrowotnych MZ, GIS, MEN, przestrzegania reżimu sanitarnego oraz 

stosowania środków ochrony w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach 

handlowych, placówkach usługowych na terenie powiatu kłodzkiego. 

 

W 2020 r.  powstały 3 placówki: 

Centrum Szkoleniowe „Babi Raj” Patrycja Tatka w Kłodzku ul Bolesława Chrobrego 19, 57-300 

Kłodzko, 

Placówka wsparcia dziennego przy Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku ul. Łukasińskiego 43, 

57-300 Kłodzko, 

Alternatywne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku ul. Łużycka 8, 57-300 Kłodzko (poprzednio 

Alternatywny Zespół Szkół w Kłodzku ul. Łużycka 8, 57-300 Kłodzko). 

 

 

Stan sanitarny zakładów nauczania i wychowania na terenie PSSE Kłodzko za  2020 r. 

Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

W 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor w Kłodzku obejmował nadzorem 30 szkół podstawowych,  

31 zespołów szkół,  5 liceów ogólnokształcących, 2 szkoły policealne, 4 szkoły specjalne. 

Przeprowadzono 15 kontroli szkół podstawowych,  24 kontrole zespołów szkół, 4 kontrole liceów 

ogólnokształcących, 1 kontrolę szkoły specjalnej. W 2020 r. nie kontrolowano szkół policealnych.  

W trakcie kontroli szkół nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  

Pomiary natężenia oświetlenia sztucznego 

Poprawie uległo natężenie oświetlenia sztucznego w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy - 

Zdroju. Szkoła w miesiącu czerwcu 2020 r. przedstawiła do wglądu prawidłowe pomiary oświetlenia 

sztucznego w pomieszczeniach szkoły. 

Higiena procesu nauczania 

Ergonomia mebli szkolnych  

Badaniem objęto 13 uczniów z 1 oddziału  przedszkolnego w 1 zespole szkół - nie stwierdzono 

nieprawidłowość,  
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Zapewnienie miejsca na podręczniki i przybory szkolne  

w skontrolowanych 32 szkołach dzieci i młodzież ma możliwość pozostawienia podręczników w salach 

zajęć – w wydzielonych szafkach, szufladach, pojemnikach lub w indywidualnych metalowych szafkach 

w klasach, szatniach lub ciągach komunikacyjnych. 

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach 

W 2020 r. na 32 skontrolowane szkoły 26 szkół posiadało gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej zgodne z wymaganiami technicznymi. Skontrolowane szkoły posiadały prawidłowo 

wyposażone i wyremontowane gabinety profilaktyki zdrowotnej (część szkół korzystało z dotacji na 

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej). W 4 szkołach zapewniono pomieszczenia zastępcze 

na terenie placówki (gabinecie pedagoga, psychologa), w 2 szkołach opieka była świadczona poza 

placówką (w NZOZ-ach). 

 

Ocena infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 

Skontrolowane w 2020r. szkoły posiadały infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

Na 32 skontrolowane szkoły 10 szkół posiadało salę gimnastyczną z boiskiem, 10 szkół salę 

zastępczą/rekreacyjną z boiskiem, 2 szkoły salę gimnastyczną i salę zastępczą/rekreacyjną z boiskiem, 

10 szkół posiadało szkolny zespół sportowy z boiskiem. Szkoły korzystały także z boisk sportowych i hal 

sportowych znajdujących się na stadionach, sali gimnastycznej innej szkoły oraz z basenów. 

Dożywianie uczniów 

W skontrolowanych szkołach prowadzone było dożywianie dzieci – na skontrolowane 32 szkoły w  17 

szkołach wydawane były ciepłe posiłki – obiady pełne, z których korzystało 738 uczniów. Żywienie 

prowadzone w formie obiadu II - daniowego wydawanego w bloku żywienia w obiekcie szkoły lub                      

w formie cateringu. Z posiłków dofinansowanych korzystało 197 uczniów. Napój w formie mleka, 

herbaty, soku podawano 833 uczniom. 

 

Nadzór nad gospodarką nad substancjami chemicznymi w szkołach 

W okresie 2020 r. oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji 

chemicznych i ich mieszanin w 2 zespołach szkół (1 zespół szkół został skontrolowany w styczniu 2020 

r. przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu) i w 1 liceum 

ogólnokształcącym.  

Sprawdzano bezpieczeństwo użytkowania i przechowywania substancji chemicznych. Szkoły posiadały 

aktualne spisy znajdujących się na stanie substancji chemicznych i ich mieszanin, posiadały aktualne 

karty charakterystyki. Substancje były przechowywane prawidłowe, zgodnie z przepisami i zaleceniami 

zawartymi w kartach charakterystyki, oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację 

oraz informujące o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. Nieprawidłowości nie 

stwierdzono.  

Żłobki/kluby dziecięce, przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego  

W 2020 r. przeprowadzono 8 kontroli w żłobkach oraz 22 kontrole w przedszkolach i innych formach 

wychowania przedszkolnego.  
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Ergonomia mebli przedszkolnych - badaniami objęto ogółem 231 dzieci z 16 oddziałów w 7  

przedszkolach  – nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Natężenie oświetlenia sztucznego - prowadzone jest postępowanie administracyjne z lat ubiegłych na 

doprowadzenie do prawidłowego natężenia oświetlenia sztucznego w przedszkolu:  

− Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu. 

 

Poprawie uległo oświetlenie w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kudowie- Zdroju – wymieniono 

oświetlenie w pomieszczeniach przedszkola i przeprowadzono badania oświetlenia sztucznego. 

W trakcie kontroli żłobków i przedszkoli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: domy dziecka, pogotowia opiekuńcze 

W 2020r.  przeprowadzano kontrolę 1 domu dziecka. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Internaty i bursy, zakłady z pobytem całodobowym oraz z pobytem dziennym i całodobowym 

W 2020 r. nie przeprowadzano kontroli internatów. Skontrolowano 1 dom pomocy społecznej. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

Państwowy Powiatowy Inspektor w Kłodzku obejmował nadzorem również sezonowe turnusy 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgodnie z elektroniczną bazą wypoczynku, na terenie powiatu 

kłodzkiego zarejestrowano 239 turnusów wypoczynku zimowego i 244 turnusy wypoczynku letniego. 

W 2020 r. skontrolowano 58 turnusów wypoczynku zimowego i 29 turnusów wypoczynku letniego. Nie 

zapewniono właściwych warunków sanitarno-higienicznych w 1 placówce wypoczynku letniego. Stan 

sanitarno - techniczny pozostałych skontrolowanych turnusów wypoczynku nie budził zastrzeżeń.  

1. Liczba zgłoszonych i skontrolowanych turnusów i obiektów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 

w gminach powiatu kłodzkiego w rozbiciu na poszczególne gminy w 2020 r. 

 

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2020 r.  

Gmina Liczba 

turnusów 

zgłoszonych 

Liczba 

turnusów 

skontrolowan

ych 

Liczba 

obiektów 

zgłoszonych 

Liczba   

obiektów 

skontrolowan

ych  

Miasto i Gmina Bystrzyca 

Kłodzka  

22 9 8 7 

Miasto i Gmina Stronie Śląskie 60 14 17 13 

Miasto i Gmina Szczytna 15 3 4 3 

Miasto Kudowa-Zdrój 20 6 6 6 

Miasto Duszniki-Zdrój 31 6 7 6 

Gmina Lewin Kłodzki 18 3 3 3 

Miasto i Gmina Międzylesie 3 3 3 3 

Miasto Polanica-Zdrój 16 3 4 3 
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Miasto i Gmina Radków 8 5 4 4 

Gmina Nowa Ruda 4 1 2 1 

Miasto Nowa Ruda 25 2 2 2 

Miasto i Gmina Lądek-Zdrój 13 3 5 3 

Miasto Kłodzko  4 0 1 0 

Gmina Kłodzko 0 0 0 0 

RAZEM TURNUSÓW 239 58 66 54 

 

W 2020 r. na terenie powiatu kłodzkiego zorganizowano 239 turnusów wypoczynku zimowego w 66  

obiektach. Skontrolowano 58 turnusów wypoczynku w 54 obiektach. Pracownicy Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Kłodzku skontrolowali 82 % obiektów i 24 % turnusów z całości 

zorganizowanego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Największą liczbę turnusów wypoczynku 

zimowego zorganizowano w Mieście i Gminie Stronie Śląskie – 60 turnusów w 17 obiektach, w Mieście 

Duszniki-Zdrój - 31 turnusów w 7obiektach, w Mieście i Gminie Bystrzyca Kłodzka – 22 turnusy w 8 

obiektach. 

 

Skontrolowane turnusy wypoczynku były bardzo dobrze przygotowane do pobytu dzieci i młodzieży. 

Organizatorzy wypoczynku oraz właściciele i kierownicy obiektów, w których wypoczywały dzieci 

dokładali wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu                                  

w miejscach wypoczynku.  

 

Skontrolowano obiekt zlecony do kontroli przez Wojewodę Dolnośląskiego - O.W.K. „Pafawag-Zielony 

Las” ul. Jagiellońska 33, 57-420 Radków - informacje z kontroli przekazano także oddzielnym pismem 

Wojewodzie Dolnośląskiemu i Dolnośląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Sanitarnemu we Wrocławiu. Wystawiono decyzję administracyjną dotyczącą doprowadzenia do 

prawidłowego stanu technicznego wyposażenia ośrodka. 

 

 Wypoczynek w formie wyjazdowej, w tym: 

− Wypoczynek w obiektach hotelowych - zorganizowano 216 turnusów w hotelach, 

pensjonatach, domach wczasowych, domach wypoczynkowych, ośrodkach wypoczynkowych, 

ośrodkach turystycznych, centrach turystyczno-sportowych, schroniskach. W większości 

obiekty zostały dobrze przygotowane do wypoczynku dzieci i młodzieży; stwierdzono 1 obiekt  

w złym stanie technicznym. 

− Wypoczynek w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku- zorganizowano 21 

turnusów w 4 domach wczasów dziecięcych w Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju (w 2 

domach), Kudowie-Zdroju. Obiekty były dobrze przygotowane, uczestnikom zapewniono 

odpowiednia liczbę  pokoi i odpowiednie wyposażenie – tapczany, łóżka, szafy, wieszaki, stoliki, 

krzesła, lustra oraz w dobrym stanie technicznym, w odpowiedniej liczbie sanitariaty, natryski, 

umywalki. Wyżywienie było prowadzone w blokach żywienia znajdujących się na terenie 

domów wczasów dziecięcych. 

Wypoczynek w miejscu zamieszkania  
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Zorganizowano 2 turnusy w formie półkolonii w szkole na terenie Miasta Nowa Ruda przez Gminę 

Miejską Nowa Ruda i Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie oraz w szkole na terenie Gminy 

Wiejskiej Nowej Rudy. Dzieci miały zapewnione wejścia  na obiekty sportowe (baseny, boiska, hale 

sportowe) i obiekty kultury (domy kultury, atrakcje turystyczne, muzea) na terenie Miasta i Gminy 

Nowa Ruda. Wyjeżdżały także na wycieczki poza miejsce zamieszkania. Wyżywienie uczestnikom                         

w formie II śniadań i obiadów zapewniło tylko Miasto Nowa Ruda.  

 

Wypoczynek przebiegał bez większych problemów. Nie stwierdzono poważnych zachorowań. Nie 

stwierdzono przypadków hospitalizacji. Nie stwierdzono zatruć pokarmowych.  

 

2. Tabela. Liczba zgłoszonych i skontrolowanych turnusów i obiektów wypoczynku letniego dzieci                         

i młodzieży w gminach powiatu kłodzkiego w rozbiciu na poszczególne gminy w 2020r. 

 

Wypoczynek  letni dzieci i młodzieży 2020 r.  

Gmina Liczba 

turnusów 

Liczba 

turnusów 

skontrolowan

ych 

Liczba 

obiektów 

Liczba   

obiektów 

skontrolowan

ych  

Miasto i Gmina Bystrzyca 

Kłodzka  

35 4 12 4 

Miasto i Gmina Stronie 

Śląskie 

52 4 17 4 

Miasto i Gmina Szczytna 8 0 3 0 

Miasto Kudowa-Zdrój 12 2 5 2 

Miasto Duszniki-Zdrój 23 6 8 6 

Gmina Lewin Kłodzki 16 0 3 0 

Miasto i Gmina Międzylesie 12 3 3 3 

Miasto Polanica-Zdrój 29 4 7 4 

Miasto i Gmina Radków 18 3 6 3 

Gmina Nowa Ruda 0 0 0 0 

Miasto Nowa Ruda 24 0 2 0 

Miasto i Gmina Lądek-Zdrój 9 2 6 2 

Miasto Kłodzko  5 1 1 1 

Gmina Kłodzko 1 0 1 0 

RAZEM TURNUSÓW 244 29 74 29 

 

Największą liczbę turnusów wypoczynku letniego zorganizowano w Mieście i Gminie Stronie Śląskie - 

52 turnusy w 17 obiektach, w Gminie Bystrzyca Kłodzka - 35 turnusów w 12 obiektach, w Mieście                          

i Mieście Polanica-Zdrój – 29 turnusów w 7 obiektach. 

W 2020 r. na terenie powiatu kłodzkiego zorganizowano 244 turnusów wypoczynku letniego w 74 

obiektach. Skontrolowano 29 turnusów wypoczynku letniego w 29 obiektach.  
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Formy wyjazdowe: 

− Wypoczynek w obiektach hotelowych organizowany był w hotelach, pensjonatach, domach 

wczasowych, domach wypoczynkowych, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach 

turystycznych, centrach turystyczno-sportowych, schroniskach. Obiekty zostały przygotowane 

do wypoczynku dzieci i młodzieży, nie stwierdzono obiektów w złym stanie technicznym. 

Zorganizowano 200 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży. Skontrolowano 25 turnusów 

wypoczynku. 

− Wypoczynek w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku organizowany był                           

w 4 domach wczasów dziecięcych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, Polanicy- Zdrój, Dusznik- 

Zdrój. Obiekty były dobrze przygotowane do wypoczynku. Zorganizowano 30 turnusów 

wypoczynku. Skontrolowano 4 turnusy wypoczynku. 

− Obozy pod namiotami ze stałą infrastruktura komunalną organizowane były w Marianówce 

(uczestnicy korzystali z infrastruktury stałej harcerskiej bazy obozowej Hufca ZHP w Bystrzycy 

Kłodzkiej - stałe elementy infrastruktury – blok żywienia, jadalnia, natryskownie, sanitariaty) 

oraz w Pasterce (dzieci korzystały z wyżywienia i sanitariatów Domu Wycieczkowego 

„Szczelinka w Pasterce). Uczestnicy mieszkali w namiotach. Zorganizowano 6 turnusów 

wypoczynku. Nie kontrolowano obozów pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną. 

− Obozy pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej organizowane były pod namiotami 

w Szczytnej, w Międzygórzu, w Marianówce, na terenach leśnych lub obok zabudowań 

mieszkalnych, zakonów, skąd doprowadzana jest woda pitna. Organizatorzy przed 

rozpoczęciem obozu przeprowadzają badanie wody                          i uzgadniają z pracownikami 

PSSE w Kłodzku organizację obozu. Zorganizowano 6 turnusów wypoczynku. Nie kontrolowano 

obozów pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej. 

Wypoczynek w miejscu zamieszkania organizowany był w formie półkolonii przez gminy w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Relax” w Szczytnej  i Centrum Turystyczno-Sportowym na terenie Miasta Nowa 

Ruda. Dzieci miały zapewnione wejścia  na obiekty sportowe (baseny, boiska, hale sportowe) i obiekty 

kultury (domy kultury, atrakcje turystyczne, muzea) na terenie miasta. Zorganizowano 2 turnusy 

wypoczynku. Nie kontrolowano wypoczynku w miejscu zamieszkania. 

Wypoczynek przebiegał bez większych problemów, nie stwierdzono poważnych zachorowań                                    

i wypadków; dzieciom udzielano bezpośredniej pomocy w miejscowych NZOZ, w Specjalistycznym 

Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju. Skontrolowane turnusy wypoczynku były bardzo dobrze 

przygotowane do pobytu dzieci i młodzieży. Organizatorzy wypoczynku oraz właściciele i kierownicy 

obiektów, w których wypoczywały dzieci dokładali wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczne 

i higieniczne warunki pobytu w miejscach wypoczynku.  

 

 

W zakres kontroli wchodziło, oprócz sprawdzenia stanu sanitarnego, także: 

− wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży 

podczas pobytu na wypoczynku (zakwaterowanie 1 osoba na 4 metry, liczba uczestników                       

w zależności od standardu obiektu dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas 

pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć, spożywania posiłków, dezynfekcji powierzchni 
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dodatkowych – poręczy, klamek, blatów, włączników, zaopatrzenie w indywidualne środki 

ochrony osobistej dzieci personelu, organizacje szkoleń kadry wypoczynku z zakresu 

zachowania zasad bezpieczeństwa w zakresie COVID-19, wyposażenie obiektu wypoczynku                      

w dozowniki z mydłem i środkiem dezynfekcyjnym), 

− ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku z osobami niebędącymi 

uczestnikami wypoczynku do niezbędnego minimum,  

− procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu 

14 dni z osobą zakażoną, miejsca izolacji dla dzieci i kadry wypoczynku, zapewnienie stałej 

obecności pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikom 

medycznych lub lekarzem. 

 

Działania edukacyjne:  

Pozostawiano materiały oświatowo-zdrowotne, dot.: zagrożeń występujących podczas wypoczynku, 

patentu na bezpieczny wypoczynek, bezpiecznego korzystania z uroków zimy, zdrowego trybu życia, 

aktywności fizycznej, kroków do bezpiecznej żywności, utrzymania żywności w odpowiedniej 

temperaturze, salmonelli, profilaktyki zatruć pokarmowych, wszawicy, skutków zdrowotnych 

związanych z zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyki raka piersi i raka szyjki 

macicy, skutków zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu i e-papierosów oraz biernym paleniem, 

unikania przygodnych kontaktów seksualnych, profilaktyki HIV/AIDS, zachorowań na WZW typu A, B, 

C, zasad higieny (częste mycie rąk), zapobiegania chorobom szerzącym się drogą kropelkową,   

informacji dot. wirusa SARS-CoV-2  i zachorowań na COVID-19. 

 

Przeprowadzono spotkania z dyrektorami szkół – łącznie przeprowadzono 16 spotkań z dyrektorami 

szkół  przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, w tym: 

− 15 spotkań przedstawicieli PPIS  w Kłodzku osobiście z dyrektorami szkół – przedstawiono 

aktualną sytuację epidemiologiczną w powiecie kłodzkim, przedstawiono wytyczne MEN, MZ, 

GIS, 

− 1 spotkanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz jego 

przedstawicieli z dyrektorami szkół (osobiście) – przedstawiono aktualną sytuację 

epidemiologiczną w powiecie kłodzkim, przedstawiono wytyczne MEN, MZ, GIS, przedstawiono 

procedury postępowania w sytuacji podejrzenia o zachorowaniem na COVID-19, zasady 

żywienia dzieci w placówkach nauczania i wychowania w sytuacji pandemii; zorganizowano 

system komunikacji pomiędzy PPIS w Kłodzku a dyrektorami szkół, podano telefony 

komórkowe,  stacjonarne, e-maile w celu zachowania szybkiej i doraźnej komunikacji, 

odniesiono się do pytań i wątpliwości organizacyjnych przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego. Przekazano materiały oświatowe dla szkół w czasie pandemii korona wirusa. 

 

VIII. STAN SANITARNO-HIGIENICZNY ZAKŁADÓW ŻYWNOŚĆI, ŻYWIENIA  I PRZEDMITÓW UŻYTKU 

 

W 2020 roku w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli znajdowało się 2179 obiektów, 

skontrolowano 690 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku.  
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W nadzorowanych obiektach przeprowadzono 1013 kontroli, wydano 286 decyzji administracyjnych 

oraz 471 decyzji obciążających opłatą za przeprowadzone czynności kontrolne, na kwotę 39 520 zł. Za 

zaniedbania sanitarno-higieniczne nałożono 114 mandatów karnych na łączną kwotę 33 500 zł.  

Ze względu na panującą pandemię COVID– 19 odstąpiono od przeprowadzania części kontroli 

planowanych, jak również zmieniono zakres przeprowadzanych kontroli. Pracownicy Sekcji 

Bezpieczeństwa Żywności zajmowali się sprawami dotyczącymi głównie pandemii. Zakres 

przeprowadzanych kontroli obejmował min. stosowanie się zakładów do obostrzeń związanych                            

z epidemią. Kontrole sprawdzające i zatwierdzające w zakładach, w których taka forma kontroli była 

możliwa przeprowadzano w formie zdalnej. Przeprowadzano również kontrole interwencyjne                                  

w związku z informacjami i wnioskami otrzymywanymi od konsumentów.  

Zły stan sanitarny stwierdzano nadal w sklepach, mandaty karne nakładano głównie w sklepach sieci 

„Biedronka” i „Dino”. 

Kontrole sprawdzające wykazały poprawę stanu sanitarnego. 

 

Najczęściej stwierdzane uchybienia w obiektach objętych nadzorem to między innymi:  

− brak wdrożonych wytycznych dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, 

− brak wdrożonych zasad systemu HACCP, 

− brak wyników badań potwierdzających prawidłową jakość wyrobu gotowego i jakość wody 

wykorzystywanej do produkcji żywności,  

− brak środków do mycia i dezynfekcji rąk przy umywalkach do mycia rąk, 

− nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń (ściany, sufity, podłogi), 

− nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny sprzętu produkcyjnego, 

− brak zachowanej segregacji i nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny w urządzeniach 

chłodniczych, 

− obecność środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości lub terminu 

przydatności do spożycia, 

− nieprawidłowe postępowanie z  odpadami  pochodzenia zwierzęcego. 

 

Oceny wyżywienia 

W 2020 roku na terenie powiatu kłodzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku 

przeprowadził ocenę żywienia w 61 zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.  

Analizy jakości żywienia dokonano w celu określenia jakości i sposobu żywienia na podstawie 

analizy jadłospisów dekadowych posiadanych przez zakład w następujących grupach obiektów: 

bloki żywienia w domach opieki społecznej  – 3 w tym, w systemie cateringowym – 1, 

stołówki szkolne – 6  w tym, w systemie cateringowym – 2, 

stołówki w przedszkolach – 15 w tym, w systemie cateringowym – 5,  

bloki żywienia w żłobkach – 0,  

bloki żywienia w szpitalach – 1 w tym, w systemie cateringowym – 1, 

bloki żywienia w sanatoriach –  3 w tym, w systemie cateringowym – 1, 

bloki żywienia w zakładach specjalnych i wychowawczych – 3, 

bloki żywienia w domach wczasowych – 9, 

stołówki podczas zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 23, 
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inne zakłady żywności – 0. 

 

Dokonując jakościowej oceny jadłospisów w części z nich stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 

braku serwowania przetworów mlecznych, w tym napojów fermentowanych jak np.  jogurt, kefir 

(dotyczy głównie szpitali), 

część posiłków obiadowych budziła zastrzeżenia co do zawartości pełnowartościowego białka 

zwierzęcego (dotyczy głównie szpitali i domów opieki społecznej), 

w posiłkach śniadaniowych i kolacjach brak rodności pieczywa (dotyczy głównie zakładów 

specjalnych i wychowawczych oraz  domów opieki społecznej), 

braku potraw przyrządzonych z udziałem ryb (dotyczy głównie szpitali i domów opieki społecznej), 

bardzo małej częstotliwości  podawania owoców lub warzyw zarówno w postaci surowej jak                      

i w formie przetworzonej ( m.in. Sanatorium Uzdrowiskowe „Zacisze” w Kudowie – Zdroju, 

Bystrzyckie Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

w Polanicy-Zdroju), 

braku różnorodności serwowanych produktów oraz napojów do śniadań i kolacji - nie uwzględniono 

właściwego doboru produktów pod względem barwy, smaku i zapachu (dotyczy głównie 

szpitali), 

nieprecyzyjnego podawania informacji dla konsumentów o substancjach i produktach 

powodujących alergie lub reakcje nietolerancji tj. przypisanie alergenów do każdej potrawy – 

(dotyczy głównie szpitali). 

 

Na przestrzeni 2020 r. w/w zalecenia w zakresie jakości żywienia zostały wyegzekwowane.  

Ponadto w przedłożonych jadłospisach stosowano:  

zasady racjonalnego żywienia, 

zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, 

wymogi obowiązujących przepisów prawa żywnościowego tj: Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego     

i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 

dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 

2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE 

oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. 

 

Szczególnym nadzorem objęto żywienie w placówkach oświatowych, w których powinny być spełnione 

wymogi: Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia  26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży                 

w tych jednostkach. Najczęściej występujące  nieprawidłowości: 

a) stołówki szkolne: 

• część posiłków budziła zastrzeżenia co do zawartości pełnowartościowego białka zwierzęcego, 

• braku dodatku warzywno-owocowego zarówno w formie surowej jak i przetworzonej (dotyczy 

części posiłków śniadaniowych), 
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• braku planowania do drugich dań obiadowych oprócz ziemniaków, pełniących rolę produktu 

objętościowego, innych dodatków tj: makaron, ryż, kasze, 

• zbyt częstego planowania  potraw smażonych (w ciągu tygodnia planowano więcej niż dwie 

potrawy smażone), 

• braku serwowania potraw przyrządzonych z udziałem ryb, które są źródłem białka o cennym 

składzie aminokwasowym oraz niezbędnych w diecie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 

i witaminy D; 

b) przedszkola: 

część posiłków budziła zastrzeżenia co do zawartości pełnowartościowego białka zwierzęcego, 

braku serwowania potraw przyrządzonych z udziałem ryb, które są źródłem białka o cennym 

składzie aminokwasowym oraz niezbędnych w diecie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 

i witaminy D, 

braku w części posiłków dodatku warzywno-owocowego zarówno w formie surowej jak                                        

i przetworzonej, 

nieprecyzyjnego podawania nazwy/rodzaju serwowanych potraw np. brak określenia rodzaju 

pieczywa, soków, owoców, 

nieprecyzyjnego podawania informacji dla konsumentów o substancjach i produktach 

powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (przypisanie alergenów do każdej potrawy. 

 

Mając powyższe na uwadze stwierdza się że, placówkach oświatowych na terenie powiatu kłodzkiego 

w większości stosowano zasady racjonalnego żywienia, zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, jak 

również spełniały one wymogi obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, tj.:  

− Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 

87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 

2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE 

oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, 

− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 

wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 

dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

W przypadku nie dostosowania planowanego sposobu żywienia do wymogów wyżej  przytoczonych 

rozporządzeń i zasad racjonalnego żywienia, podjęto działania naprawcze  oraz wszczęto postępowania 

administracyjne co skutkowało tym że na przestrzeni 2020 r.  zastrzeżenia i zalecenia w zakresie jakości 

żywienia zostały wyegzekwowane 

 

 

Badania żywności 

W 2020 roku pobrano do badań w ramach Urzędowej Kontroli Żywności i Monitoringu próbki środków 

spożywczych oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ilości 150. Próbki pobrano                    
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w sklepach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, aptekach oraz w punktach małej gastronomii na 

terenie powiatu kłodzkiego i zbadano w następujących kierunkach: 

− jakość mikrobiologiczna - w środkach spożywczych nietrwałych mikrobiologiczne (wyroby 

ciastkarskie z kremem niepoddanym/poddanym obróbce termicznej, lody – bez udziału mleka 

(tradycyjne)/z automatu, mięso/mięso drobiowe naturalne wody mineralne, mrożone 

warzywa, wyroby garmażeryjne i kulinarne, przetwory i produkty warzywne), 

− zawartość metali - w świeżych warzywach, produktach wędliniarskich, kawie rozpuszczalnej, 

herbatkach owocowych i ziołowych, przetworach sojowych, kaszy, rybach i owocach morza, 

− mikotoksyny – w orzeszkach, w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia (preparatach 

do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt, 

produktach zbożowych przetworzonych oraz w żywności dla dzieci), 

− pestycydy – w kaszy gryczanej, owocach, produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci, 

− zawartość substancji dodatkowych – w wyrobach garmażeryjnych i kulinarnych, rybach, 

przetworach rybnych, przekąskach typu snack, sałatkach, 

− migracja ołowiu i kadmu – w wyrobach szklanych, 

− alkaloidy tropanowe – w kaszy, produktach zbożowych przetworzonych oraz żywności dla 

dzieci, 

− antybiotykooporność – w mięsie drobiowym, 

− barwniki z grupy Sudanu – w przyprawach, tłuszczach roślinnych, 

− oznaczanie olejów mineralnych - w produktach i wyrobach przemysłu piekarskiego (pieczywo           

o przedłużonym terminie do spożycia), tłuszczach roślinnych, 

− WWA –  w konserwach rybnych i owoców morza, suplementach diety, 

− zawartość białka/ kofeiny/ kwasów omega-3, omega-6, omega-9 – w suplementach diety, 

− znakowanie w dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. 

 

W wyniku przeprowadzonych badań nie zdyskwalifikowano żadnej z pobranych próbek. 

W jednym zakładzie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające i zalecono przedstawienie wyników 

badań potwierdzających prawidłową jakość zdrowotną wyrobów gotowych ze względu na wykrytą 

liczbę Enterobacteriaceae  (liczby Enterobacteriaceae: 1,3 x 104jtk/g, 1,4 x 104jtk/g, 5,9 x 104jtk/g, 1,2 

x 104jtk/g, 7,9 x 104jtk/g).  

Wyżej wymienione nieprawidłowości stwierdzono w 5 próbkach z grupy: 0412 – Lody z automatu.  

Właściciel w.w. zakładu w trybie pilnym przeprowadził działania mające na celu eliminację czynników, 

które spowodowały stwierdzone nieprawidłowości i przedłożył prawidłowe wyniki badań. 

 

Ocena działań w ramach systemu RASFF 

W 2020 roku w ramach systemów wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi produktami 

żywnościowymi i środkami żywienia zwierząt (RASFF) otrzymano powiadomienia alarmowe (32 

powiadomienia) i powiadomienia informacyjne (17 powiadomień). 

W przypadku otrzymania powiadomienia– pracownicy Sekcji Bezpieczeństwa Żywności                             

i Żywienia przeprowadzali w trybie pilnym, tj. do 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia, 

kontrole bądź uzyskiwali informacje w podległych obiektach - hurtowniach i sklepach spożywczych– 
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celem sprawdzenia, czy określona w powiadomieniu partia kwestionowanego środka spożywczego, 

przedmiotu użytku lub kosmetyku znajduje się w obrocie. 

W roku 2020 dokonano wycofania i zwrotu do hurtowni lub magazynów centralnych 

kwestionowanych środków spożywczych lub produktów do kontaktu z żywnością z obrotu w 15 

przypadkach – dot. „SoRiso Olej z ryżu naturalny 100%”, „Boczku wędzonego”, „Kaszy jaglanej”, 

„Hamburgera XXL drobiowo-wieprzowego”,„Ekologicznych płatków jaglanych”, „Bonduelle fasolki na 

ciepło”, „Papryki słodkiej”, „Jaj klasy M wolny wybieg”, bułek pszennych do hamburgerów z sezamem 

pn.: „Maxi Burgerbuns with sesame”, bajgli zawierających 2% sezamu, „DAN CAKE Chleba tostowego 

pszennego pełnoziarnistego krojonego”, „Łyżki z tworzywa sztucznego FiskarsFunctional Form 

ServingSpoon”, „Wina Mogen David Concord Alc.10,5%”, „Nestle Sinlac Bezglutenowego produktu 

zbożowego po 4 miesiącu”, „Kaszy gryczanej prażonej SONKO”.  

W pozostałych przypadkach powiadomień produkty zostały sprzedane klientom indywidualnym. 

 

Interwencje 

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku w 2020 roku wpłynęło 20 wniosków od 

konsumentów dotyczących nieprawidłowości przy produkcji, obrocie żywnością oraz nieprawidłowości 

związanych ze stanem epidemii wywołanych zakażeniami wirusem Sars-CoV-2 z całego powiatu 

kłodzkiego. Wszystkie wnoszone wnioski zostały rozpatrzone przez PPIS w Kłodzku.  

 

Zarzuty potwierdziły się w 6 przypadkach i dotyczyły one: 

 

Lp Nazwa zakładu Stwierdzone uchybienia 

1. „Raj Pstrąga”, Goszów - brak dezynfekcji stolików dla konsumentów; 

2. Sklep „Biedronka”, Międzylesie 

 

- wprowadzanie do obrotu środków spożywczych 

po terminie przydatności do spożycia; 

3. Pensjonat „Rudy”, Janowa Góra - serwowanie dań o zmienionych właściwościach 

organoleptycznych, 

- sala konsumpcyjna utrzymana brudno, 

- brak wyposażenia personelu w maski/ przyłbice,  

- brak dezynfekcji stolików; 

4. Restauracja „KFC” w Kłodzku - niewłaściwa jakość serwowanych posiłków; 

5. Sklep „Delikatesy Centrum”, Nowa 

Ruda, ul. Teatralna 

- wprowadzanie do obrotu środków spożywczych 

po terminie przydatności do spożycia; 

6. Sklep „Dobosz”, Kłodzko - brak zachowania higieny przez personel na 

stoisku mięsnym.  

 

Ponadto do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku w 2020 roku wpłynęło 39 

zgłoszeń nie spełniających warunków formalnych wniosku, w tym: zgłoszone telefonicznie i nie 

potwierdzone następnie w formie pisemnej, bądź ustnie do protokołu. Zgłoszenia te były całkowicie 

anonimowe, bądź z podaniem tylko imienia i nazwiska albo także adresu. W przypadku podania adresu, 

przekazywano zgłaszającemu pisemnie informację o sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy, zgłoszone 
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drogą e-mailową lub pisemnie bez podania imienia i nazwiska oraz adresu. Pomimo niespełnienia 

warunków formalnych wykorzystano w nadzorze 29 zgłoszeń.  

Potwierdzone zarzuty dotyczyły:  

Lp. Nazwa zakładu Stwierdzone uchybienia 

1. Ośrodka opiekuńczo- rehabilitacyjny, 

Jodłów 

-  zła jakość wyżywienia; 

2. Sklep „Mój sklep” w Trzebieszowice -  brak przestrzegania zasad GHP; 

3. Sklep „Biedronka”, Nowa Ruda, ul. 

Kłodzka 

-  nieprawidłowe warunki w sali 

sprzedaży, 

-  nieprawidłowy stan sanitarny; 

4. Sklepiku szkolny w Kłodzkiej Szkole 

Przedsiębiorczości, Kłodzko, ul. Szkolna 

-  brak zachowania higieny przez 

personel; 

5. „Zajazd Karłów”, Karłów -  nieprawidłowy stan sanitarny; 

6. „Fabryka smaku”, Polanica-Zdrój -  nieodpowiednia jakości serwowanych 

posiłków; 

7. Sklepu „Dino”, Nowa Ruda, ul. Kłodzka -  wprowadzanie do obrotu środków 

spożywczych po upływie terminu 

przydatności do spożycia; 

8. Sklep „Aligator”, Kłodzko, ul. Lutycka -  wprowadzanie do obrotu środków 

spożywczych po upływie terminu 

przydatności do spożycia, 

-  nieprawidłowy stan sanitarny; 

9. Sanatorium „Bristol”, Kudowa-Zdrój -  serwowanie posiłków nieodpowiedniej 

jakości; 

10. Kawiarni „Bohema” w Polanica-Zdrój -  nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego 

w  zakresie dezynfekcji stołów dla 

klientów. 

 

 

Przykłady zakładów gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne żywności poprzez wdrożenie                                 

i utrzymywanie wytycznych GHP/GMP i systemu HACCP: 

− Hotel „BUKOWY PARK” – Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 11, 

− Restauracja „SZLAKI NA SMAKU” – Polanica-Zdrój, ul. Kłodzka 8B, 

− Restauracja „SJESTA” – Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 3, 

− Restauracja „TAJEMNICZY OGRÓD” – Szczytna, ul. Dojazdowa 2, 

− Restauracja „KORONA” – Kłodzko, ul. Noworudzka 1, 

− Restauracja w Hotelu „SONATA” - Duszniki-Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, 

− Restauracja w Hotelu „KUDOWA” - Kudowa-Zdrój, ul. Pogodna 16. 

 

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 
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W 2020 roku działalność Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynikała z kierunków określonych 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego, założeń Narodowego Programu Zdrowia, Ustawy o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz obecnej sytuacji epidemiologicznej i bieżących potrzeb 

środowiska lokalnego.  

Poniższe działania realizowane są w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021”. 

1. „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” w tym: 

1.1 „Czyste Powietrze Wokół Nas” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Programu stanowi pierwsze, 

bardzo ważne  ogniwo 

edukacji antytytoniowej 

dzieci.  Umożliwia 

wykształcenie u dzieci 

świadomej umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach, 

w których inne osoby palą 

przy nich papierosy.  

Zwiększenie 

umiejętności dzieci w 

zakresie radzenia sobie 

w sytuacjach, gdy 

przebywają w 

zadymionych 

pomieszczeniach lub 

gdy dorośli palą przy 

nich tytoń. 

Dzieci w wieku  

 4-7 lat, rodzice 

i opiekunowie 

1867 768 

1.2 „Nie pal przy mnie, proszę” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Program stanowi drugie 

ogniowo profilaktyki 

antytytoniowej. Kształtuje u 

dzieci postawy 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie.  

Uwrażliwia dzieci na 

szkodliwe 

oddziaływanie dymu 

papierosowego 

związane z biernym 

paleniem. 

Uczniowie klas  

I-III szkół 

podstawowych, 

rodzice  

i opiekunowie 

1221 723 

1.3 „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Program kształtuje u uczniów 

zachowania asertywne, uczy 

rozpoznawania swoich 

zachowań, uświadamia 

mechanizmy nacisku 

grupowego oraz kształtuje 

poczucie własnej wartości. 

Zwiększenie wiedzy w 

zakresie szkodliwości 

palenia tytoniu, 

kształtowanie 

umiejętności dbania 

o własne zdrowie 

i zdrowie bliskich.  

Uczniowie klas 

 IV-VIII szkół 

podstawowych 

2446 1151 

1.4 „Bieg po zdrowie” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 
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 Program zapobiega inicjacji 

tytoniowej wśród dzieci i 

młodzieży, pokazuje 

atrakcyjność życia w środowisku  

wolnym od dymu tytoniowego. 

Zwiększenie wiedzy 

i umiejętności uczniów 

na temat zdrowia w 

kontekście szkodliwości 

palenia papierosów i e-

papierosów 

 

Uczniowie klas 

IV szkół 

podstawowych, 

rodzice  

907 163 

2.  „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, 

 opracowany na lata 2017-2021” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Działania programowe 

realizowane są w oparciu o 

Harmonogram realizacji 

Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom 

HIV i Zwalczania AIDS 

opracowany na lata 2017-

2021”.  Zapewnia odpowiedni 

dostęp do informacji, 

edukacji i usług w zakresie 

profilaktyki HIV/AIDS oraz  

promocję testowania w 

kierunku HIV. 

Wzrost poziomu 

wiedzy na temat 

HIV/AIDS u ogółu 

społeczeństwa oraz 

zmiany postaw, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie i życie. 

 

 

. 

Uczniowie klas  

V-VIII szkół 

podstawowych  

i I-III szkół 

średnich 

5565 2169 

3.  Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Program rozwija 

zainteresowania uczniów. 

Promuje aktywność fizyczną, 

uczy zróżnicowanego i 

zbilansowanego sposobu 

odżywiania się dzieci i 

młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem 

odpowiedzialności 

indywidualnej za zdrowie i 

zasady wolnego wyboru.  

Pogłębienie wiedzy 

o znaczeniu 

zbilansowanej diety 

i aktywności fizycznej 

dla organizmu 

człowieka. 

Uczniowie klas  

I-VIII szkół 

podstawowych 

3822 607 

4.  „ARS, czyli jak dbać miłość” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 
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 Program kształtuje 

prozdrowotne postawy i 

zachowania młodych ludzi. 

Ogranicza podejmowanie 

przez nich ryzykownych 

zachowań, co w konsekwencji 

wpływa korzystnie na zdrowie 

i jakość życia przyszłych 

rodziców i ich potomstwa.  

Ograniczenie 

niekorzystnych 

następstw 

zdrowotnych, 

prokreacyjnych 

i społecznych 

związanych z 

używaniem substancji 

psychoaktywnych przez 

młodzież wchodząca w 

dorosłe życie. 

Uczniowie klas 

 I-IV szkół 

średnich 

  654   874 

5.  „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Program opiera się na 

kształtowaniu właściwych 

postaw i zachowań. Pozwala 

młodzieży skutecznie radzić 

sobie z problemami życiowymi. 

Wyposaża ich w wiedzę i 

umiejętności wpływające na 

jakość życia i dobre 

funkcjonowanie w sferze 

fizycznej, psychicznej oraz 

społecznej. 

Zmniejszenie 

występowania raka 

szyjki macicy 

i umieralności 

na tę chorobę. 

Uczniowie klas 

I-IV szkół 

średnich  

i rodzice 

565 1125 

6.  „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Kształtowanie właściwych 

postaw prozdrowotnych  

w zakresie właściwego 

żywienia już od najmłodszych 

lat z uwzględnieniem czym 

jest rolnictwo i produkty 

ekologiczne. 

Zwiększenie 

świadomości i wiedzy 

na temat rolnictwa 

ekologicznego oraz 

budowanie właściwych 

nawyków 

żywieniowych od 

najmłodszych lat. 

Dzieci w wieku  

 5-6 lat i rodzice 

- 314 

7.  Nowe substancje psychoaktywne 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Promowanie działań 

mających wpływ na 

kształtowanie postaw 

Kształtowanie 

świadomości uczniów 

Uczniowie szkół 

podstawowych, 

szkół średnich, 

4890 4528 

Id: 83CC54AC-E44F-4FC6-AD40-D81197840E78. Podpisany Strona 90



 

90 

 

prozdrowotnych oraz 

zwrócenie uwagi na 

konsekwencje zdrowotne  

i prawne związane  

z zażywaniem nowych 

substancji psychoaktywnych   

na temat zagrożeń 

wynikających  

z zażywania substancji 

psychoaktywnych. 

nauczyciele, 

rodzice 

8.  Akcja Zima 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Popularyzacja wiedzy na 

temat właściwych  

i bezpiecznych zachowań 

dzieci i młodzieży podczas 

ferii zimowych. 

 

 

Zmniejszenie 

występowania 

zagrożeń zdrowotnych 

w okresie zimowym 

 

 

 

Dzieci  

i młodzież  

uczestnicy 

wypoczynku 

zimowego w 

wieku 7-18 lat, 

wychowawcy 

i opiekunowie 

1172 1606 

9.  Akcja Letnia 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Popularyzacja wiedzy na 

temat właściwych  

i bezpiecznych zachowań 

dzieci i młodzieży podczas 

wypoczynku letniego 

 

 

Zmniejszenie 

występowania 

zagrożeń zdrowotnych 

w okresie wakacji 

 

Dzieci i 

młodzież 

uczestnicy 

wypoczynku 

letniego w 

wieku 7-18 lat, 

wychowawcy, 

opiekunowie 

1839 563 

10.  Światowy Dzień Rzucania Palenia 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Promocja zdrowego stylu 

życia wolnego od dymu 

tytoniowego 

Zwiększenie 

świadomości nt. 

skutków zdrowotnych 

związanych z paleniem 

tytoniu oraz 

zachęcenie palaczy do 

zerwania  

z nałogiem 

Pracownicy 

szkół 

2083 15 

11.  Światowy Dzień Zdrowia 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 
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 Zwrócenie uwagi na 

najważniejsze problemy 

zdrowotne społeczeństwa 

Wsparcie środowiska 

pielęgniarek i 

położnych 

Uczniowie szkół 

podstawowych 

1121 174 

12.  Światowy Dzień Seniora 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Promowanie zdrowego stylu 

życia wśród osób starszych 

Poprawa jakości życia  

osób starszych 

Seniorzy, 

uczniowie szkół 

podstawowych, 

pracownicy 

szkół 

  941   310 

13.  Miesiąc profilaktyki raka piersi 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Zachęcanie kobiet do badań 

profilaktycznych tj. 

samobadania piersi, badań 

lekarskich, badań 

mammograficznych 

Zwiększenie poziomu 

wiedzy kobiet na temat 

profilaktyki raka piersi.  

Pracownicy 

szkół 

2507   37 

14.  COVID-19 

 Opis interwencji Cel/ hasło interwencji Adresaci Zasięg 

2019 2020 

 Zwrócenie uwagi na sposób 

rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2 wśród 

społeczeństwa 

Przekazanie wiedzy 

dotyczącej zakażenia i 

wyrobienia nawyków 

przestrzegania reżimu 

sanitarnego 

Uczniowie szkół 

podstawowych, 

szkół średnich, 

pracownicy 

szkół, 

pracownicy 

Zakładu 

Karnego  

w Kłodzku 

- 4824 

 

Z inicjatywy pracowników Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w szkołach na terenie powiatu w 

2020 roku podjęto dodatkowe działania nie ujęte w powyższych tabelach. Zasięgiem objęto 3350 osób. 

 

Podsumowanie  

W 2020 roku ze względu na ogłoszenie pandemii COVID-19 i zawieszeniem zajęć w szkołach                                      

i przedszkolach wiele działań nie zostało zrealizowanych ze względu na brak możliwości realizacji 

interwencji w formie zdalnej. 
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X.  DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA 

Obszar działalności Laboratorium Powiatowej stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kłodzku to 

powiaty: kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki. Zakres badań wykonywanych w Oddziale 

Laboratoryjnym jest zgodny z zadaniami statutowymi Inspekcji Sanitarnej, wszystkie wykonywane 

badania mają rekomendacje Polskiego Centrum akredytacji  zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 

AB 681, dostępnym na stronie: www.pca.gov.pl.  

Corocznie podczas oceny zewnętrznej auditorzy PCA podkreślają duże zaangażowanie i doświadczenie 

personelu technicznego w dziedzinie wykonywanych badań. 

Mimo trwającej w 2020 roku pandemii nasze laboratorium pracowało, choć faktycznie ilość badań była 

zmniejszona. 

Laboratorium wody sprawdza spełnienie wymagań: 

− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi, 

− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach, 

− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością 

wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. 

 

W pracowni Bakteriologii Lekarskiej wykonywano badania bakteriologiczne kału w kierunku zakażeń 

jelitowych – głównie wykrywanie pałeczek Salmonella i Shigella oraz przeprowadzano również badania 

skuteczności sterylizacji urządzeń. 

 

W roku 2020 roku w Oddziale Laboratoryjnym wykonano:   

− 2096 badań próbek w ramach prac nadzorowych (mikrobiologia wody, chemia wody, 

bakteriologia lekarska), 

− 4442 badań próbek w ramach rachunku dochodów własnych (mikrobiologia wody, chemia 

wody, bakteriologia lekarska). 

 

II PODSUMOWANIE 

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie kłodzkim w zakresie chorób zakaźnych jest trudna do oceny                      

z powodu pandemii COVID-19. 

Ilość osób uporczywie uchylających się od szczepień w porównaniu do roku 2019 wzrosła. Osoby 

uchylające się od szczepień stanowią obecnie największe zagrożenie epidemiologiczne. 

Stan sanitarny podmiotów leczniczych w 2020 r. w związku z ograniczeniem kontroli jest trudny do 

oceny. 

 

W 2020 roku, mimo trwającej pandemii, w nadzorowanych obiektach były przestrzegane wymagania 

sanitarne. Zapewniono bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom zaopatrywanym w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.   

 

Kontrole warunków utrzymania higieny osobistej w szkołach i placówkach wykazały dobry stan 

sanitarny i techniczny obiektów – wyposażenie w ciepłą i zimną bieżącą wodę, środki higieny osobistej, 
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środki dezynfekcyjne. Placówki posiadają procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-

19. 

Pracownicy Higieny Dzieci i Młodzieży w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 

i zachorowaniami na COVID-19 podejmowali działania polegające na zapewnieniu mieszkańcom 

powiatu kłodzkiego bezpieczeństwa zdrowotnego. Działania te nie były bezpośrednio związane z 

zadaniami Sekcji HDM. Pracownicy informowali jak chronić się przed zakażeniem, jak zachowywać się 

podczas kwarantanny, informowali o wytycznych MZ, GIS, MEN, o regulacjach prawnych, zbierali 

wywiady epidemiologiczne, nakładali kwarantannę na dzieci i pracowników szkół, placówek 

oświatowo-wychowawczych, pozyskiwali informacje od pacjentów, sporządzali potrzebną 

dokumentację i wykonywali inne potrzebne działania związane z pandemią.  

 

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2020 roku kontrolowali głównie 

prawidłowe zabezpieczenie w zakładach żywienia i żywności pod kątem rozprzestrzeniania się 

pandemii. Kontrole przeprowadzano w galerii handlowej, sklepach wielko-powierzchniowych, 

mniejszych sklepach i  restauracjach pod kątem zapewnienia: środków do dezynfekcji rąk, 

odpowiedniej ilości klientów w sklepie w zależności od powierzchni sklepu, zachowania odległości 

pomiędzy stolikami na sali restauracyjnej, dezynfekcji stolików, noszenia maseczek przez personel 

sklepów i restauracji. Celem przeprowadzanych kontroli było zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania 

się pandemii i zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego klientów. 

 

Głównym celem PSSE w Kłodzku jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludności, między innymi poprzez 

utrzymanie laboratorium w stanie ciągłej gotowości do prowadzenia diagnostyki w zakresie ochrony 

zdrowia i życia ludzkiego, realizując zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

 

 

9. Raport z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Dróg – Oddział 

Wydziału Inspekcji w Kłodzku 
 

W roku 2020 kłodzki oddział Inspekcji Transportu Drogowego wykonywał zadania wynikające                

z normalnej właściwości rzeczowej oraz miejscowej a także  sytuacji związanej ze zwalczaniem COVID 

– 19, w tym: 

- udział w zabezpieczeniu granicy państwa; 

-  dostarczanie środków ochrony na polecenie Wojewody Dolnośląskiego lub wniosek innych służb.  

 Podczas zabezpieczenia granicy Państwa m. in. prowadzono akcje profilaktyczne w ramach, 

których rozdawano kierowcom pakiety higieniczne. Działania te były prowadzone wspólnie                                        

z stowarzyszeniami przewoźników m. in. Polską Unią Transportu. 
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W ramach działań bieżących prowadzone były działania jak niżej: 

 

1. Program kontroli autokarów „Bezpieczny autokar” oraz „Gimbus”, 

Cel: podniesienia jakości świadczonych usług przewozowych, w tym poziomu ich bezpieczeństwa. 

W ramach prowadzonych kontroli inspektorzy sprawdzają m. in. trzeźwość kierowców, ich 

uprawnienia (prawo jazdy, kwalifikacje zawodowe), stan techniczny pojazdów a także uprawnienia 

przewozowe podmiotów wykonujących przewozy drogowe oraz inne wymogi wynikające z ustaw 

szczególnych 

Podczas kontroli jednego z przewoźników przewożącego dzieci do szkół stwierdzono rażące 

naruszenia warunków stanu technicznego m. in. w zakresie układu hamulcowego. 
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Źródło: zdjęcia własne WITD Wrocław OWI Kłodzko. 

 

2. „Szerzenie wiedzy na temat transportu drogowego” 

Adresaci: dzieci, młodzież, studenci, kierowcy oraz uczestnicy sektora transportowego. 

Cel: kształtowanie podstawowych zasad w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na 

sytuację prowadzono spotkania online (zdanie).  

 

Liczba skontrolowanych pojazdów 749 

przewoźnicy krajowi 412 

przewoźnicy zagraniczni 337 

Transport drogowy 725 

Potrzeby własne 24 

Liczba ważonych pojazdów 114 

przewoźnicy krajowi 92 
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przewoźnicy zagraniczni 22 

Liczba wydanych decyzji o nałożeniu kary 90 

przewoźnicy krajowi 64 

przewoźnicy zagraniczni 26 

przewoźnicy krajowi 20000 

przewoźnicy zagraniczni 5000 

przewoźnicy zagraniczni 0 

Liczba wydanych mandatów (naruszenia Prawa o ruchu drogowym) 333 

przewoźnicy krajowi 242 

przewoźnicy zagraniczni 91 

przewoźnicy krajowi 67650 

przewoźnicy zagraniczni 20400 

Liczba wydanych mandatów (Ustawa o transporcie) 83 

przewoźnicy krajowi 48 

przewoźnicy zagraniczni 35 

Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 83 

przewoźnicy krajowi 75 

przewoźnicy zagraniczni 8 

Liczba skontrolowanych przedsiębiorstw 14 

Ilość decyzji na przedsiębiorstwa 12 

Ilość kontroli z naruszeniami ustawy Prawo o ruchu drogowym 232 

Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących osoby 83 

Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących rzeczy: 666 

Wszczęte postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.  93 

z ustawy o transporcie drogowym 80 

z ustawy o drogach publicznych 2 

z kontroli w przedsiębiorstwach 11 

 

Jednym z sektorów poddanych szczególnej kontroli jest transport odpadów, towarów 

niebezpiecznych oraz żywych zwierząt. W ramach tych czynności 16 grudnia  2019 r. w Kłodzku 

inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD, przeprowadzili kontrolę pojazdu przewożącego 

odpady parafiny oraz podobnych substancji, przewożonych przez przewoźnika z Gminy Kobierzyce.                  

W roku 2020 kontynuowano czynności związane z tą sprawą i zakończono je wydaniem decyzji 

administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej. 

  

3. Obsługa infolinii ogólnopolskiej. 

 

 W ramach obowiązków służbowych inspektorzy z Kłodzka prowadzą raz w miesiącu 

ogólnopolską telefoniczną linię informacyjną na którą zgłaszają się osoby zainteresowanie pozyskaniem 

informacji dotyczących transportu i ruchu drogowego. Wysoki poziom kompetencji inspektorów 

skutkuje tym, że z informacji korzystają także przewoźnicy oraz inne osoby z sektora transportu 

drogowego z poza Polski (zarówno UE jak i spoza UE: m. in. Rosja, Ukraina, Białoruś, Czarnogóra). 
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4. Modernizacja służby.  

 

 W roku 2020 postępowała modernizacja służby. Zostały dostarczone m. in. nowe radiowozy, 

wyposażone w wiele nowoczesnych urządzeń.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: 

http://amz.pl/pojazdy-specjalne/sluzby-mundurowe/inspekcja-transportu-drogowego-itd/ 
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Uzasadnienie

Do właściwości Rady Powiatu Kłodzkiego należy przyjęcie corocznej informacji o działalności zespolonych
służb, inspekcji i straży. Na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych wynika obowiązek składania
radzie powiatu informacji o stanie bezpieczeństwa przez następujące służby, inspekcje i straże:

1. Ustawa o Policji z 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 360 ze zm.)
art. 10 ust. 1 Komendant Powiatowy Policji informuje „o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Powiatu
"oraz przedkłada roczne sprawozdanie z działalności KP Policji,

2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1123 ze zm.)
art. 14 ust.1 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej raz do roku przedkłada informację o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu,

3. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 1985 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 195
ze zm.) art. 12 a ust. 3 państwowy powiatowy inspektor sanitarny raz do roku informuje radę powiatu o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.

Dla pełnego obrazu stanu bezpieczeństwa na wniosek Starosty Kłodzkiego informację o stanie
bezpieczeństwa za rok poprzedni przygotowały również podmioty działające na terenie powiatu kłodzkiego -
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wałbrzysko - Kłodzka Grupa GOPR, WOPR, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Placówka Straży Granicznej, Inspekcja Transportu Drogowego. W oparciu o te sprawozdania
i informacje Rada Powiatu dokonuje corocznej oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kłodzkiego.
Z analizy przedstawionych dokumentów przez uprawnione podmioty wynika, że działalność służb wpływa na
utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim. W związku z tym
pozytywna ocena służb, inspekcji i straży jest uzasadniona.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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