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INFORMACJA 

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA 

Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MIASTA  

W OKRESIE 01.01.2017 – 31.12.2017 r. 

 

 
Gorzów Wlkp. - główny ośrodek regionu, z zakładami przemysłowymi w różnych branżach, 

które w swoich technologiach produkcyjnych wykorzystują niebezpieczne i toksyczne środki 
przemysłowe. Realizacja zadań w roku minionym przebiegała w oparciu o obowiązujące regulacje 
prawne z jednoczesnym uwzględnieniem zasadniczych kierunków i zadań ustalonych przez 
Wojewodę Lubuskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w Wytycznych z dnia 19 grudnia 
2016 r. do działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w roku 2017  
i Wytycznych Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej do działania w zakresie obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2017. 

 
Do najważniejszych zadań realizowanych w Mieście w roku 2017 zaliczyć należy: 
 

– obsługę zdarzeń kryzysowych występujących na terenie miasta takich jak: (silnej 
i porywiste wiatry, gwałtowne i ulewne opady atmosferyczne); 

– aktualizację Miejskiego Planu Obrony Cywilnej; 
– udział w  ćwiczeniu „RENEGADE-SAREX” 17/1, organizowanym przez Dowództwo 

Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych; 
– konserwację i utrzymanie systemu alarmowania miasta; 
– aktualizację miejskiej dokumentacji zarządzania kryzysowego; 
– konserwację i utrzymanie sprawności monitoringu wizyjnego miasta; 
– współuczestniczenie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie 

ciągłości procesu kierowania, zarządzania i obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych 
i stanie klęski żywiołowej; 

– realizację zadań związanych ze zwalczaniem meszek i komarów w granicach 
administracyjnych miasta; 

– szkolenie MZZK i kadry kierowniczej UM; 
– prowadzenie kontroli w zakładach pracy w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej; 
– przeprowadzenie konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie przeciwpowodziowym 

i obrony cywilnej urzędu miasta. 
 

 Zadania roczne, zawarte w Wytycznych Wojewody i Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej 
Miasta zostały zrealizowane na poziomie zapewniającym prawidłowe wykonywanie zadań 
w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 
 
Zagrożenia Miasta dzielimy na dwie podstawowe grupy: 
 

– stałe występujące na terenie Miasta; 
– tymczasowe. 
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Do stałych zaliczyć należy: 
 
Zakłady wykorzystujące w produkcji niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe.  

TŚP i NŚP (ilość znajdująca się w zakładach pracy 31.12.2017 r.). 
 

– Amoniak NH3    - 1,6 t 
– Kwas azotowy HNO3   - 3,0 t 
– Propan-butan C3H8   - 2,2 t 
– Kwas solny HCl   - 26 t 
– Ług sodowy NaOH   - 40 t 
– Dowtherm    - 80,0 t 
– Kwas siarkowy H2 SO4  - 4,0 t 
– Kwas octowy CH3 COOH  - 1,0 t 
– Kwas fosforowy H3 PO4  - 2,0 t 
– Wodorotlenek sodu NaOH  - 8,0 t 

 
Składy i stacje paliw płynnych i gazowych. 

– publicznych stacji benzynowych i gazowych - 36 szt. 
– zakładowych stacji benzynowych - 3 szt. 

 
 Większość z ww. stacji to obiekty nowoczesne, posiadające wszelkie wymagane 
zabezpieczenia. Pozostałe to niewielkie obiekty zakładowe lub prywatne. 
 
Do tymczasowych zaliczyć należy: 
 

– transport samochodowy przewożący toksyczne środki przemysłowe; 
– transport kolejowy z linią przebiegającą przez centrum miasta na estakadzie (obecnie 

w remoncie) oraz stację rozrządowo – towarową zlokalizowaną w rejonie osiedla 
Słoneczne; 

– wody przesiąkowe i gruntowe na Zawarciu i Zakanalu; 
– działanie sił przyrody, katastrofy i awarie: magistrali i linii przesyłowych zaopatrujących 

zakłady i ludność miasta w energię elektryczną, gaz, cieplik do CO, wodę, a także sieci 
odprowadzające: wodno – kanalizacyjno – sanitarne i deszczowo – burzowe.  
 
Duże zagrożenie dla Miasta stwarza stacja rozrządowo – towarowa, miejsce formowania 

i postoju pociągów towarowych, zlokalizowana w obrębie gęsto zaludnionego Osiedla 
Słonecznego. 
 
Działania Wydziału: 
 

Wydział wspierał działania służb ratowniczych Miasta w zabezpieczeniu finansowym 
i materiałowo – technicznym poprzez: 

– uzupełnienie sprzętu do magazynu depozytowego w KM PSP; 
– dotację na pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną i ogrzewanie gazowe budynku, 

oraz remont pomieszczeń zajmowanych przez OSP Siedlice, w kwocie 29.500 zł; 
– dotację na rozbudowę JRG PSP przy ul. Dąbrowskiego 3, w kwocie 700.003 zł; 
– dotację dla KM PSP na wydatki bieżące, w kwocie 4.500 zł; 
– dotacja na służby prewencyjne KM Policji w kwocie 29.984 zł; 
– dotację na zakup psa patrolowo-tropiącego dla KM Policji, w kwocie 6.000 zł. 

 
Systematycznie usprawniano i ujednolicano wykonawstwo zadań, kładąc główny nacisk na 

aktualizację dokumentacji Obrony Cywilnej Miasta na czas pokoju, zagrożenia i wojny, 
uaktualnianie Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego, aktualizację kart realizacji zadań 
zakładów pracy oraz właściwe przechowywanie i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego 
i obrony cywilnej w miejskich magazynach. 

W dniach 20 – 22 września 2017 r. Wydział zorganizował i przeprowadził szkolenie 
członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kadry Kierowniczej Urzędu Miasta 
z tematyki spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.  

Od 1 kwietnia do 31 maja 2017 r. prowadzony był monitoring rozwoju populacji meszek 
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i komarów. Od 28 kwietnia do 3 listopada 2017 r. przeprowadzono opryski przeciw meszkom 
i komarom.  
 
Wydział w roku 2017 uczestniczył w następujących ćwiczeniach: 
 

– w dniach od 6 do 8 czerwca 2017 r. „RENEGADE-SAREX” 17/1, 
– w dniu 22 czerwca 2017 r. przeciwpowodziowym, 
– w dniu 18 września 2017 r. „Grypa Ptaków 2017”, 
– w dniu 4 października 2017 r. „WAWE 2017”. 

 
W dniu 02 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

którego jednym z wiodących tematów było „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji” 
W dniu 24 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

poszerzone o udział służb i podmiotów odpowiedzialnych za zimowe zabezpieczenie miasta 
Gorzowa Wlkp., na którym uczestnicy referowali stan przygotowania zadań na nich nałożonych.  
 W listopadzie 2017 r. dokonano wybrakowania sprzętu w magazynach miejskich Urzędu 
Miasta (na łączną kwotę 10.719,00 zł) 
 Systematycznie dokonywano napraw i konserwacji miejskiego systemu monitoringu, 
ponosząc na ten cel wydatek w wysokości 6.750,00 zł. 
 
Działania wydziału i zdarzenia kryzysowe: 

 Przegląd wałów przeciwpowodziowych Warty i Kanału Ulgi w granicach administracyjnych 
miasta przeprowadzony został w dniu 27 października 2017 r. 

W dniach 9 marca i 20 października 2017 r. przeprowadzony został rekonesans 
przeciwpowodziowy w granicach administracyjnych miasta.  

W związku z pojawieniem się ogniska urzędowo zwalczanej choroby zakaźnej zwierząt –
wysoko zjadliwej grypy ptaków (H5N8) oddziałującej na teren administracyjny Gorzowa Wlkp.,  
w terminie od 3 grudnia 2016 roku do 7 marca 2017 roku prowadzone były działania 
koordynacyjne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa 
Wlkp. Podstawą prowadzonych działań oraz podejmowanych decyzji przez Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego stanowiły 22. rozporządzenia Wojewody Lubuskiego.  
W ramach ograniczania lokalizacji patogenu i niedopuszczenia do jego rozprzestrzeniania podjęto 
między innymi takie czynności jak: 

– zamontowanie 3 mat dezynfekcyjnych (w tym kompleksowa obsługa tych mat)  
na granicy obszaru zagrożonego i zapowietrzonego; 

– zamieszczenie tablic informacyjnych na rogatkach miasta, obejmujących obszar zagrożony; 
– nadzorowanie służb i inspekcji z podejmowanych przez nich czynności, poprzez 

kompletowanie i weryfikowanie codziennych raportów sytuacyjnych z wykonywanych 
działań; 

– pogłębienie współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa UM, celem przekazywania 
aktualnych informacji na temat wykazu ferm drobiu oraz wyników prowadzonych regularnie 
kontroli gospodarstw prowadzących hodowlę drobiu; 

– nakazanie dyrektorowi OSiR i prezesowi GRH wywieszenia informacji o zakazie 
targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj 
konsumpcyjnych; 

– wypełnianie na bieżąco meldunków dobowych w Centralnej Aplikacji Raportowania (CAR). 
Miasto Gorzów Wlkp. w związku z realizacją zadań ograniczających rozprzestrzenianie się 

zagrożenia epizootycznego, poniosło koszty w kwocie 122 155,62 w całości zwrócone przez skarb 
państwa. 
 W dniu 01 lipca 2017 r. doszło do pożaru wieży gorzowskiej katedry, gdzie Państwową 
Straż Pożarną wspomagały między innymi jednostki organizacyjne Miasta koordynowane przez 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  

Pracownicy Urzędu Miasta podjęli szereg działań, które miały na celu zapewnić płynne 
i sprawne prowadzenie akcji przez służby straży pożarnej i policji: 

– zakupiono i przetransportowano niezbędny sprzęt do sprzątania wnętrza kościoła, 
– wydano i przewieziono z magazynu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

sprzęt służący prowadzeniu działań ratowniczo - gaśniczych, 
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– zorganizowano posiłki i napoje dla służb i inspekcji prowadzących działania ratowniczo - 
gaśnicze, 

– przetransportowano bariery zabezpieczające obszar prowadzonych działań ratowniczo – 
gaśniczych oraz rozstawiono je wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Policji 
i pracownikami OSiR, 

– w dniach 25-30 lipca posprzątano wnętrze wieży katedry, 
– 1 sierpnia 2017 r. zmieniono strefę niebezpieczną wokół katedry i przywrócono pierwotną 

organizację ruchu. 
Ogółem na działania związane z akcją ratowniczą prowadzoną przy katedrze Miasto 

wydało 42.049,00 zł. 
W nocy z 5 na 6 października na terenie miasta odnotowano liczne szkody wywołane przez 

Orkan „Ksawery”. W celu oszacowania strat powstałych w wyniku jego działania Prezydent powołał 
specjalną komisję. W wyniku jej działania, po oszacowaniu szkód, na zgłoszonych przez 
mieszkańców nieruchomościach, przyznano i wypłacono 1 odszkodowanie. 

W dniu 31 października 2017 r. w związku ze wzrostem stanu wody w rzece Warcie oraz 
prognozą dalszych wzrostów poziomu wody na skutek wystąpienia intensywnych opadów 
Prezydent wprowadził na terenie miasta pogotowie przeciwpowodziowe zobowiązując 
jednocześnie wszystkie jednostki organizacyjne na terenie miasta odpowiedzialne za realizację 
działań przeciwpowodziowych do realizacji zadań zgodnie ze swymi kompetencjami. 

Przedstawiciele Wydziału uczestniczyli w 9 próbnych ewakuacjach (dzieci i młodzieży), 
z budynków oświatowych na terenie miasta, w których udział wzięło 366 dzieci z 4 placówek 
przedszkolnych i 2.803 uczniów z 5 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Każdorazowo przed terminem ewakuacji, w czasie odprawy w Wydziale Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego, wyznaczane były osoby do zespołu kontrolnego, z zadaniem 
przeprowadzenia kontroli w przydzielonej placówce oświatowej pod kątem realizowanego 
ćwiczenia, ze szczególnym uwzględnieniem: 

– wykonania planu ewakuacji i harmonogramu ewakuacji z poszczególnych kondygnacji; 
– wyznaczenia osób do kierowania procesem ewakuacji; 
– wyznaczenia rejonu do ewakuacji i jego odpowiedniego zabezpieczenia; 
– wyznaczenia rejonu do sił ratowniczych; 
– ustalenia ilości ewakuowanych osób; 
– pomiaru czasu procesu ewakuacji. 

 Czynności kontrolne realizowane były równolegle także przez Komendę Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 

Przed ćwiczeniami w placówkach przeprowadzone zostały przez Policję pogadanki na 
temat ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem elementów ewakuacji z budynków użyteczności publicznej.  

Placówki i terminy ćwiczeń ustalone zostały w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu 
Miasta. 

 

W trakcie ćwiczenia ewakuowano następujące ilości osób. 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba ewakuowanych 
dzieci przedszkolnych 

Liczba ewakuowanych 
uczniów 

Liczba 
personelu/ 

obsługi 

1. 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 
ul. Stanisławskiego 2, 

x 480 40 

2. 
Przedszkole Miejskie nr 11 
ul. Malczewskiego 2, 

105 x 20 

3. 
Szkoła Podstawowa nr 5 
ul. Al. Konstytucji 3 Maja 44, 

x 230 28 

4. 
Zespół Szkół nr 20 
ul. Szarych Szeregów 7, 

x 1300 80 

5. 
Przedszkole Miejskie nr 22 
ul. Szarych Szeregów 2, 

59 x 9 

6. 
Zespół Szkół Gastronomicznych 
ul. Okólna 35 

x 343 33 

7. 
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Zamenhofa 2 a, 

x 450 37 

8. 
Przedszkole Miejskie Nr 7 
ul. Głowackiego 4 

125 x 21 

9. 
Przedszkole Miejskie nr 6 
ul. Drzymały 18 

77 x 12 

Razem: 366 dzieci 2.803 uczniów 280 osoby 

Łącznie :   3.449 osób              
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Wydział brał udział w 7 wieloszczeblowych treningach łączności w radiotelefonicznej sieci 
ostrzegania i zarządzania Wojewody Lubuskiego. W ramach głośnych prób systemu alarmowania 
przeprowadzono 3 głośne i 16 cichych prób syren alarmowych. W związku z 78 Rocznicą 
Wybuchu II Wojny Światowej uruchomiono system alarmowy miasta na polecenie Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

Aktualnie w mieście zamontowanych jest 29 syren alarmowych, wszystkie uruchamiane 
drogą radiową i sprawne. W całym systemie, cyklicznie prowadzone są konserwacje, przeglądy, 
pomiary elektryczne i naprawy bieżące syren alarmowych. 

W zakładach pracy na terenie miasta, na potrzeby własne zakładów, utworzonych jest 
28 formacji obrony cywilnej o łącznym stanie osobowym 362 osoby. 

W ramach działalności nadzorczo – kontrolnej, Wydział przeprowadził 2 kontrole 
w zakładach pracy na terenie Miasta w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej. 
 
Przydzielone Wydziałowi w roku 2017 środki finansowe pozwoliły na: 
 

– zakup sprzętu w postaci worków i piasku do magazynu i do depozytu KM PSP; 
– konserwację i naprawy oraz opłatę za energię elektryczną i dzierżawę połaci dachowych 

systemu ostrzegania i alarmowania miasta; 
– wykonanie ograniczonego monitoringu i oprysków na meszki i komary; 
– naprawę i konserwację monitoringu wizyjnego miasta; 
– przegląd i konserwację sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej; 
– zabezpieczenie logistyczne szkoleń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

Kadry Kierowniczej Urzędu Miasta; 
– wsparcie finansowe służb ratowniczych. 

 
Reasumując współpraca służb, inspekcji, administracji zespolonej oraz jednostek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo Miasta układała się na 
poziomie umożliwiającym prawidłowe realizowanie zadań. 
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
 
Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w mieście w okresie 
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

 
W 2017 r. zarówno przepompownia melioracyjna „Zawarcie” jak i pozostałe przepompownie 

wód opadowych na terenie miasta objęte były stałą umową, mającą  na celu zapewnienie 
prawidłowej pracy przepompowni, której zakres obejmował m.in. całodobowy dyżur, usuwanie 
awarii (usunięcie  zanieczyszczeń z komory pomp, odblokowanie czujników włączania i wyłączania 
pomp), obsługę w zakresie określonym w dokumentacji techniczno-ruchowej przepompowni. 
Ponadto wykonano następujące remonty i naprawy w ww. przepompowniach: 

– naprawa prowadnicy w przepompowni wód opadowych przy ul. Kasprzaka, 
– naprawa UPS wraz z naładowaniem akumulatorów w przepompowni wód opadowych Wał 

Okrężny BP.  
W 2017 roku  w ramach bieżącego utrzymania kanałów i rowów , będących własnością 

Miasta wykonano następujace prace: 
– hakowanie roślinności z dna i wykoszenie skarp – rów boczny „A” oraz Kanał Mazowiecki 

na odcinku 700 m, 
– usunięcie namułów i wykoszenie roślinności ze skarp – rów przy ul. Warszawskiej nr 40, 
– wykoszenie roślinności ze skarp i dna  - rów przy ul. Warszawskiej pomiędzy garażami, 

a kompleksem budynków nr 98-100 i wzdłuż nasypu kolejowego do przepustu pod torami 
wraz z udrożnieniem przepustu pod torami kolejowymi, 

– wykoszenie roślinności ze skarp i dna oraz wokół stawu przy ul. Warszawskiej na 
wysokości Parku Czechówek, 

– usuniecie namułów, wykoszenie roślinności ze skarp – rów pomiędzy ul. Wawrzyniaka 
i Przemysłową, przy ul. Woskowej i pomiędzy Trasa Nadwarciańską i ul. Grobla, 

– wykoszenie roślinności ze skarp rowu przy ul. Wawrzyniaka, 
– wykoszenie roślinności ze skarp zbiornika retencyjnego przy przepompowni melioracyjnej 

“Zawarcie”, 
– usunięcie namułów i wykoszenie roślinności ze skarp i dna zbiornika retencyjnego wód 

opadowych przy ul. Szmaragdowej, 
– usunięcie namułów , wykoszenie roślinności - rów przy ul. Ryskiej, 
– wykoszenie roślinności ze skarp oraz usunięcie namułów – zbiornik przy ul. Ryskiej, 
– usunięcie namułów – rów ul. Żwirowa. 

Utrzymanie rzeki Kłodawki, Kanału Srebrnego oraz Kanału Siedlickiego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami należy do kompetencji Marszałka Województwa Lubuskiego. 

Jednakże, zgodnie z art. 22 ust.2 Ustawy Prawo wodne, „Zakłady, które przez 
wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów 
utrzymania tych wód, ponoszą taką część kosztów, w jakiej nastąpił ten wzrost; podziału kosztów, 
na wniosek właściciela wody, dokonuje, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego.” 

Zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi na wprowadzanie wód 
opadowych do rzeki Kłodawki i kanału Srebrnego, informuję, że na bieżąco kontrolowany jest stan 
czystości w/w cieków. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje również usuwanie śmieci oraz innych 
odpadów z koryta rzeki, usuwanie  zatorów z koryta rzeki, koszenie roślinności na skarpach rzeki, 
usuwanie wiatrowałów i wiatrołomów utrudniających swobodny przepływ wód, jednokrotne 
hakowanie powyżej 60 % roślin korzeniących się w dnie rzeki na odcinku od mostu 
w ul. Owocowej na odcinku 65 m w górę rzeki, stały monitoring rzeki w okresie zimowym oraz 
w razie konieczności usuwanie zatorów lodowych. 

 

Lp. Rodzaj wykonanych robót Kwota brutto 

1. Opłaty za energię zużytą w czasie pracy przepompowni melioracyjnej Zawarcie oraz przepompowni wód opadowych 103.172,31 

2. Konserwacja i utrzymanie przepompowni melioracyjnej oraz przepomowni wód opadowych 63.437,85 

3. Naprawa i remonty w przepompowniach wód opadowych oraz przepompowni melioracyjnej Zawarcie 1.752,75 

4. 
Konserwacja Kanału Mazowieckiego, rowów, zbiorników oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń z Kanału 
Siedlickiego na odcinku 1.190 m (odcinek od ul. Cysterskiej do “Bamy” 

76.89300, 

5. Utrzymanie rzeki Kłodawki wraz z utrzymaniem stawów 90.000,00 

RAZEM 335.255,91 

Informacja dotyczy poniesionych wydatków przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu 
Publicznego na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
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WYDZIAŁ OCHRONY SRODOWISKA I ROLNICTWA 
 
Informacje o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

 
 Zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanym przez nasz wydział jest 
konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się w granicach miasta. Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał w 2017 roku konserwacji 
urządzeń melioracji szczegółowych, która obejmowała: 

– odmulenie rowów o całkowitej długości 18 034 m.b. 
– wykoszenie dna i skarp rowów o całkowitej długości 28 649 m.b. 
– oczyszczenie przepustów o łącznej długości 712 m.b.  

Koszt powyższych prac wyniósł 104 100,00 zł. 
 
Ponadto w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Gorzowie Wlkp., 

wydział prowadził akcję informującą hodowców drobiu o konieczności zastosowania środków 
bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. 
Informacje zamieszczane były zarówno na stronie internetowej miasta, jak i na tablicach 
informacyjnych w urzędzie i w pobliżu miejsc występowania hodowli drobiu. Dodatkowo, do 
każdego hodowcy wysyłane było pismo informujące o nakazie zgłaszania do powiatowego lekarza 
weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków 
utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. 
 Na tablicach informacyjnych urzędu zamieszczane były również informacje dotyczące 
ryzyka wystąpienia Afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
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KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ  

W GORZOWIE WLKP. 

 

 

 

 
 

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO MIASTA 

W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 

PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GORZOWIE WLKP. 

 

 
1. ZAKRES DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ. 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych - Straż Miejska wykonuje 

zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa 
miejscowego.  
W trakcie wykonywania czynności służbowych strażnicy miejscy mają prawo do: 

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków 
oddziaływania wychowawczego, 

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, 
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej 
jednostki Policji, 

4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: 

• w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego 
pod groźbą kary, 

• w związku z ujęciem osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,  

• w związku z doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca 
ich zamieszkania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której 
czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, 

5) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie 
przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 

6) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, 
oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie 
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, 

7) usuwania pojazdów w przypadku: 

• pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 
sposób zagraża bezpieczeństwu, 

• pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 
przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, 

• pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, 

• gdy jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że 
nie jest używany, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela lub posiadacza. 

8) unieruchamiania pojazdu przez blokowanie kół w  przypadku pozostawienia go w miejscu, 
gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu,  

9) wydawania poleceń, 
10) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 
11) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, 
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prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji 
społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 
określonych w ustawie o Policji, 

12) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń 
w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania 
zadań oraz w celu: 

• utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

• przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach 
publicznych, 

• ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 
13) stosowania środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach i na zasadach określonych 

w Ustawie o Strażach Gminnych, 
14) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym 

upoważnieniem Prezydenta Miasta; 
15) zapobiegania i ujawniania naruszeń prawa wynikających z Ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą Rady Miasta 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gorzowa Wlkp.  

16) kontroli przestrzegania przepisów dotyczących palenia wyrobów tytoniowych w miejscach 
niedozwolonych oraz przestrzegania warunków sprzedaży wyrobów tytoniowych, 

17) zapobiegania i ujawniania przypadków spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych 
oraz kontrola przestrzegania warunków handlu alkoholem przez sprzedających. 

 
   Przepisy Ustawy o Strażach Gminnych ograniczają kompetencje straży gminnych do 
działania na terenach i w obiektach publicznych. Uprawnienia do działania w innych miejscach 
muszą wynikać wprost z przepisów ustaw. Np. taką sytuację przewiduje art. 379 Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o ochronie środowiska, dający prawo strażnikom miejskim po uzyskaniu 
upoważnienia od Prezydenta Miasta wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności 
kontrolnych, w określonych sprawach z zakresu ochrony środowiska. 
 
   W przypadku stwierdzenia braku umocowania prawnego do załatwienia sprawy przez 
strażników miejskich, jest ona przekazywana wg właściwości odpowiednim podmiotom lub 
służbom. Takie sytuacje mają miejsce np. w przypadku ujawnionych i ujętych przez strażników 
sprawców przestępstw, których postępowania przygotowawcze prowadzone są przez Policję po 
przekazaniu jej sprawców i zabezpieczonych dowodów rzeczowych. 

 

2. SIŁY I ŚRODKI STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP. 
 
Stan osobowy Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp. na dzień 31.12.2017 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

Stanowiska w straży gminnej (miejskiej)  
Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach 

Pełny etat 3/4 etatu 1/2 etatu 1/4 etatu Inny wymiar etatu 

komendant 1 - - - - 

zastępca komendanta 1 - - - - 

naczelnik - - - - - 

zastępca naczelnika - - - - - 

kierownik - - - - - 

zastępca kierownika - - - - - 

starszy inspektor 4 - - - - 

inspektor  - - - - 

młodszy inspektor - - - - - 

starszy specjalista - - - - - 

specjalista - - - - - 

młodszy specjalista 1 - - - - 

starszy strażnik 2 - - - - 

strażnik 3 - - - - 

młodszy strażnik 2 - - - - 

aplikant 3 - - - - 

Razem strażnicy 17 - - - - 

stanowiska urzędnicze 2 - - - - 

stanowiska pomocnicze i obsługi - - - - - 

Liczba etatów ogółem 19 - - - - 
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W 2017 r. odeszło z pracy trzech strażników (jeden na emeryturę, dwóch zrezygnowało 
z pracy). Stan kadrowy został uzupełniony poprzez przyjęcie czterech strażników, w tym na 
wakujące stanowisko zastępcy komendanta. 
 
Wyposażenie techniczne Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp. 
 

Lp. Wyposażenie Liczba 

1 kajdanki zakładane na ręce 18 

2  pałki służbowe 18 

3  psy służbowe 0 

4  chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających 0 

5  przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 0 

6  siatki obezwładniające 0 

7  broń palna 0 

8  środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń   w miejscach publicznych 7 

9  pojazdy: 8 

  a) samochody 3 

  b) motocykle 0 

  c) skutery 0 

  d) rowery 5 

10 konie 0 

 
3. EFEKTY PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP. 

 
   Strażnicy miejscy w Gorzowie Wlkp. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia  
2017r. wykonali  2547 służb patrolowo – obchodowych w systemie dwuzmianowym. Średnio 
codziennie na dobę, pracowało prawie 7 strażników (6,97). W tym czasie przeprowadzili łącznie 
11134 czynności służbowe, z których w 7273 przypadkach zastosowano środki oddziaływania 
prawnego (wnioski o ukaranie do sądu, mandaty, pouczenia). W analogicznym okresie 2016r. 
wykonali 8867 czynności, z których w 5293 przypadkach zastosowano środki oddziaływania 
prawnego.  
 
   Ilości wykonanych czynności służbowych i zastosowanych środków oddziaływania 
prawnego w latach 2017 i 2016. 
 

 
 
 
Na 7273 zastosowane środki oddziaływania prawnego składają się: 
  
  521 – mandatów karnych, 
  49 – wniosków o ukaranie do Sądu, 
  6661 – pouczeń, 
  42 – inny sposób zakończenia sprawy. 
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Szczegółowy rozkład zastosowanych środków oddziaływania prawnego w 2017 r. 
 

 

 
Ilość zastosowanych środków oddziaływania prawnego w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. 
w rozbiciu na kategorie wykroczeń. 
 

Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych w: 

Razem środki oddziaływania prawnego 

2017r. 2016r. Różnica 
Wskaźnik 
dynamiki 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń: 5402 3947 +1455 137% 

a) 
wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

321 375 -54 86% 

b) 
wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym 

13 3 +10 433% 

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 367 270 +97 136% 

d) 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji 

3034 1800 +1234 169% 

e) wykroczenia przeciwko osobie 3 0 +3  

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 258 181 +77 143% 

g) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 295 401 -106 74% 

h) 
wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku 
publicznego 

1110 917 +193 121% 

i) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 1 0 +1  

2. 
ustawie o wychowaniu  w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

1231 877 +354 140% 

3. 
ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

147 117 +30 126% 

4. 
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 

207 217 -10 95% 

5. ustawie o ochronie zwierząt 7 11 -4 64% 

6. ustawie o odpadach 167 66 +101 253% 

7. Ustawa-Prawo ochrony środowiska 0 1 -1  

8. ustawie – Prawo wodne 1 1 0 100% 

9. Ustawie o ochronie przyrody 0 1 -1  

10. 
ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

103 49 +54 210% 

11. 
ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym 

2 2 0 100% 

12. Innych -  ustawa  o ochronie zdrowia zwierząt 6 4 +2 150% 

OGÓŁEM 7273 5293 +1980 137% 
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   Z innych efektów warto zwrócić uwagę na ujawnienie przez strażników 6 przestępstw, 
których sprawcy zostali przekazani Policji. Przykładowe ujęcia sprawców przestępstw na gorącym 
uczynku: 

- 5 stycznia 2017 r. Władysław Sołtys i Marta Niedźwiecka ujawnili osobę dokonującą 
sprzedaży targowiskowej jajek na ulicy Matejki wbrew zakazowi.  

- 10 kwietnia 2017 r. – Roman Słopecki we wspólnym patrolu z policjantem Sztabu KMP w 
Gorzowie Wlkp. w Parku Siemiradzkiego ujawnili trzech siedemnastolatków posiadających 
przy sobie marihuanę. 

- 11 września 2017 r. Piotr Turek i Jakub Bartnicki na ul. Pl. Staromiejski ujęli sprawcę 
uszkodzenia mienia wybicia szyb w samochodzie m-ki Toyota Corolla powodując straty 
łączne w wysokości 6 – 8 tys. zł.  
 

Pozostałe wyniki działania straży w roku 2017 w porównaniu do roku 2016. 
 

 Lp. 
 

Pozostałe wyniki działania 
 

2017 2016 Różnica Dynamika% 

1 
Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do 
blokowania kół 

203 3 +200 6767% 

2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym: 24 13 +11 185% 

 

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – 
Prawo o ruchu drogowym 

22 10 +12 220% 

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 
– Prawo o ruchu drogowym 

2 3 -1 67% 

    - pojazdy usunięte z drogi     

    - zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a     

3 pojazdy odnalezione 0 1 -1 0% 

4 
osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca 
zamieszkania 

63 54 +9 117% 

5 ujawnione przestępstwa 6 13 -7 46% 

6 osoby ujęte i przekazane Policji 14 24 -10 58% 

7 
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego 
podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim 
zdarzeniem 

127 110 +17 127% 

8 
chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności 
publicznej 

2 1 +1 200% 

9 
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych 
lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy 

364 48 +316 758% 

10 
kontrola osobista, przeglądanie zawartości  podręcznych 
bagaży osoby 

23 0 +23 0% 

 11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 4511 3199 +1312 141% 

  a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 287 220 +67 130% 

  b) zagrożeń w ruchu drogowym, 2033 1393 +640 146% 

  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 447 208 +239 215% 

  d) zagrożeń życia i zdrowia, 191 109 +82 175% 

  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 1 1 0 100% 

  f) awarii technicznych, 40 32 +8 125% 

  g) zwierząt 154 227 -73 68% 

  Pozostałe zgłoszenia: 1358 1009 +349 135% 
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4. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GORZOWA WLKP. 
 

Zapewnienie przestrzegania 
obowiązków w zakresie czystości 
i porządku w mieście to główne zadanie 
Straży Miejskiej. Realizacja tego 
obowiązku odbywa się poprzez 
podejmowanie działań w wielu różnych 
zagadnieniach problemowych, które 
strażnicy realizują podczas każdej służby 
w terenie. W tej sferze ściśle 
współpracujemy z Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej i Transportu Publicznego, 
Wydziałem Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, Administracjami Domów 
Mieszkalnych, Spółdzielniami 
Mieszkaniowymi, Związkiem Celowym 
Gmin MG – 6, Wspólnotami i Zarządcami 

terenów oraz firmami zajmującymi się wywozem odpadów.  
Działania prowadzone przez funkcjonariuszy w zakresie przestrzegania porządku 

i czystości na terenie miasta mają charakter ciągły . Prowadzone są zarówno na zgłoszenia 
obywateli, jak też bezpośrednio po ujawnieniu nieprawidłowości przez strażników. W okresie 
sprawozdawczym podjęto 1773 czynności związane z realizacją zagadnień dotyczących czystości 
i porządku w mieście. 
 

4.1. Dzikie wysypiska i zaśmiecone tereny. 
 
W ocenianym okresie, strażnicy przeprowadzili łącznie 1219 interwencji dotyczących 

zaśmiecania miejsc publicznych, wyciągając wobec sprawców konsekwencje prawne. Tego 
rodzaju wykroczenia zagrażają  środowisku naturalnemu jak też wpływają na obniżenie estetyki.  

Przykładowe interwencje: 
- w marcu 2017r. Straż Miejska została powiadomiona o dzikim wysypisku śmieci przy 

ul. Okulickiego, w rejonie ogrodów działkowych POD Stilon, POD Przemysłówka. W wyniku działań 
straży ustalono, że śmieci pochodzą z działek. W porozumieniu z prezesami ogrodów działkowych 
doprowadzono do posprzątania zaśmieconych terenów, a także podjęto czynności prewencyjne 
zapobiegające w przyszłości podobnym wykroczeniom. 

 

    

teren dzikiego wysypiska      teren uprzątnięty po interwencji  
 

  - w grudniu 2017r. Straż Miejska została powiadomiona o dzikim wysypisku śmieci przy 
ul. Żelaznej. W wyniku działań straży ujawniono osobę, która dopuściła się wykroczenia. 
Doprowadzono do posprzątania zaśmieconego terenu przez sprawcę, który ponadto został 
ukarany mandatem karnym. 
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zaśmiecony teren ul. Żelazna     teren uprzątnięty po interwencji 

4.2. Umieszczanie w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych plakatów, 
napisów, ogłoszeń, rysunków 

Istotnym elementem, który wpływa na pogorszenie estetyki miasta jest umieszczanie w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych i bez zgody właścicieli nieruchomości plakatów, ogłoszeń, napisów. W 
opisywanym okresie strażnicy miejscy podejmowali w 136 przypadkach interwencje wobec 
sprawców tego rodzaju wykroczeń wyciągając wobec nich konsekwencje prawne. Przykładowe 
interwencję 

 
- we wrześniu 2017r. strażnicy 
ujawnili na terenie miasta 
rozklejone na słupach plakaty 
reklamowe promujące tanie 
kredyty. W wyniku podjętych 
działań, ustalono sprawcę 
wykroczenia mieszkańca 
Wrocławia. W przedmiotowej 
sprawie prowadzone są 
czynności wyjaśniające 
w sprawie o czyn z art. 63a 
KW, które wydłużają  się 
z powodu nie-stawiennictwa 
sprawcy na przesłuchanie. Po 
zakończeniu postępowania, na 
sprawcę zostanie sporządzony 
wniosek o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Gorzowie 
Wlkp. Plakaty w ilości 70 szt. 
zostały usunięte przez 
więźniów Zakładu Karnego w 
Gorzowie Wlkp. pod 
nadzorem funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 
 - w grudniu 2017r. na ul. 
Drzymały, strażnicy ujęli na 
gorącym uczynku mężczyznę 
malującego farbą w sprayu 
graffiti na murze.  
Sprawcę zobowiązano do 
usunięcia napisów oraz na 
podstawie art. 63a kodeksu 
wykroczeń ukarano 
mandatem karnym.  
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4.3. Nieprzestrzeganie czystości w obrębie nieruchomości. 

 
Innymi istotnymi elementami 

w zakresie porządku, na które strażnicy 
reagowali w czasie codziennej służby, to 
interwencje wobec właścicieli bądź 
administratorów nieruchomości 
przeznaczonych do użytku publicznego lub 
wspólnego, którzy nie wywiązywali się 
z takich obowiązków jak: sprzątanie 
chodników przylegających bezpośrednio do 
nieruchomości, zapewnienie porządku 
w miejscu składowania odpadów. 

 

 

 
Fotografie obok ilustrują jeden 

z przypadków nieprzestrzegania czystości 
w obrębie nieruchomości poprzez nie 
zapewnienie porządku w miejscu 
składowania odpadów i skuteczną 
interwencję strażników. W 2017r. w 426 
przypadkach stwierdzonych 
nieprawidłowości wzywano zarządców do 
wywiązywania się z obowiązków  
nałożonych przepisami prawa.  

 

 

 

 

 

 

4.4. Przestrzeganie przepisów przez właścicieli psów 

 
Wyprowadzanie psa bez smyczy 

i kagańca na tereny przeznaczone do użytku 
publicznego oraz nie sprzątanie odchodów 
po psach w miejscach publicznych, to 
najczęściej popełniane wykroczenia przez 
ich właścicieli. W 2017r. strażnicy ujawnili 
397 wykroczeń tego rodzaju. W stosunku do 
sprawców stosowano środki oddziaływania 
prawnego. W staraniu o porządek strażnicy 
nie poprzestali na stosowaniu środków 
represji. Podjęli również działania 
prewencyjne, edukacyjno – profilaktyczne 
mające na celu poszerzenie poziomu wiedzy 
dotyczącej obowiązków właścicieli psów, 
zarówno wśród dorosłych jak i dzieci, 
między innymi poprzez prowadzenie zajęć 

w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Gorzowa Wlkp., jak i prowadzenie spotkań 
organizowanych podczas wakacji.  
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5. UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY, ZABEZPIECZENIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH. 

 
Innym istotnym zadaniem Straży Miejskiej poza utrzymaniem czystości i porządku jest 

utrzymanie w należytym stanie elementów infrastruktury oraz ujawnianie i zabezpieczanie miejsc 
niebezpiecznych. Czynności w tym zakresie są traktowane przez strażników priorytetowo, z uwagi 
na fakt, że poza wpływem  na estetykę  i poprawę możliwości korzystania przez mieszkańców 
z urządzeń użytku publicznego,  mają one przede wszystkim bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo Gorzowian, poprzez zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych, które potencjalnie 
mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta. W 2017r. strażnicy 
podjęli łącznie 526 interwencji dotyczących utrzymania infrastruktury miejskiej. W tym 162 
interwencje dotyczyły zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. 

 

Poniżej przykładowe ilustracje zabezpieczonych miejsc niebezpiecznych. 

 
ul. Szwoleżerów przewrócone 
ogrodzenie, miejsce niebezpieczne, 
zabezpieczone przez strażnika 
taśmą ostrzegawczą. 

 

 

 

 

 

 

 
ul. Szwoleżerów po interwencji 
strażnika ustawione ogrodzenie 
wraz z tablicami ostrzegawczymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ul. Chabrowa odsunięty właz studzienki ul. Chabrowa zabezpieczona studzienka po interwencji strażników 
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA. 

 
Kolejnym zadaniem 

traktowanym priorytetowo przez Straż 
Miejską jest ochrona środowiska. 
W ramach posiadanych kompetencji 
i uprawnień w sezonie zimowym 
i jesienno-zimowym strażnicy dokonują 
kontroli palenia w piecach grzewczych 
pod kątem ujawnienia spalania 

odpadów. 

 

 

 
Kontrolami objęte są zarówno 

posesje prywatne, jak i nieruchomości 
na terenie których prowadzona jest 
działalność gospodarcza. 
Uzupełnieniem planowanych działań 
kontrolnych są działania interwencyjne 
związane z bieżącymi zgłoszeniami 
mieszkańców. 

 
 
 

 

 

 
W 2017r. Strażnicy Miejscy 

przeprowadzili łącznie 252 czynności  
dotyczące spalania odpadów. 
W trakcie realizacji zadań 
kontrolnych ujawnili 14 sprawców, 
którzy zostali ukarani mandatami 
karnymi. Najczęściej spalanymi 
odpadami były elementy mebli. 
Najwięcej przypadków spalania 
odpadów strażnicy ujawnili w rejonie 
Oś. Staszica. Poza ujawnianiem 
sprawców wykroczeń, 
przeprowadzane kontrole  oddziałują 
też prewencyjnie, zapobiegając 
w przyszłości spalaniu odpadów 
w piecach grzewczych.  
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7. NARUSZENIA PRAWA ZWIĄZANE ZE SKUTKAMI ZIMY. 

 
Zima na przełomie 2016             

i 2017r. a także w grudniu 2017r. nie 
była sroga i nie obfitowała w znaczne 
opady  śniegu, pomimo to i tak nie 
wszyscy właściciele nieruchomości 
wywiązywali się z obowiązków 
uprzątnięcia śniegu  z terenów 
przeznaczonych do użytku 
publicznego lub wspólnego. Zdarzały 
się również przypadki nie usunięcia 
sopli i nawisów śnieżnych z dachów. 
Strażnicy miejscy podejmowali 
interwencję w 41 przypadkach 
doprowadzając do usunięcia 
zaniedbań. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. ZAPOBIEGANIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU I ZAKŁÓCENIA SPOKOJU W MIEJSCACH 
PUBLICZNYCH. 

 
Jednym z najważniejszych zadań Straży Miejskiej jest zapobieganie naruszeniom 

dotyczącym usiłowania i spożywania alkoholu. Obowiązujące przepisy prawne zakazują usiłowania 
i spożywania alkoholu na ulicach, placach i w parkach poza miejscami do tego wyznaczonymi. Nie 
dopuszczanie do występowania tego zjawiska jest istotne, gdyż często następstwami spożywania 
alkoholu są zakłócenia porządku publicznego, wybryki chuligańskie, czy dewastacje mienia 
dokonywane przez osoby nietrzeźwe. W 2017r. strażnicy miejscy ujawnili 1663 osoby spożywające 
lub usiłujące spożyć alkohol w miejscu niedozwolonym, wobec których zastosowano środki 
oddziaływania prawnego. Do miejsc gdzie najczęściej ujawniano tego typu wykroczenia zaliczyć 
trzeba rejony szkół w godzinach wieczorowo- nocnych, parki, skwery,a także place zabaw dla 
dzieci. 

Ponadto strażnicy ujawnili 54 osoby w stanie nietrzeźwości, które przebywając w miejscach 
publicznych zagrażały swojemu życiu lub zdrowiu, bądź powodowały zgorszenie. Zostały one 
doprowadzone do miejsca zamieszkania lub Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. 

 
W 2017r. ujawniono na gorącym uczynku 146 sprawców zakłóceń spokoju publicznego 

(najczęściej będących  w stanie nietrzeźwym) wobec których zastosowano środki oddziaływania 
prawne-go. Duża ilość tego rodzaju wykroczeń wskazuje na to, że bardzo ważnym zadaniem jest 
niedopuszczenie do spożywania alkoholu w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych co 
będzie miało wpływ na zmniejszenie ilości innych wykroczeń popełnianych w stanie po użyciu 
alkoholu. 
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9. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z BEZDOMNOŚCIĄ. 

 
Strażnicy miejscy na stałe kontrolują około 20 miejsc, w których okresowo lub stale przebywają 
osoby bezdomne na terenie miasta poza podmiotami świadczącymi pomoc. W okresie zimowym 
miejsca te poddawane są systematycznej kontroli w celu niedopuszczenia do wyziębienia 
przebywających tam osób. W 2017r. przeprowadzono 380 kontroli tych miejsc. 

 
Bezdomni najczęściej przebywają 
w niezabezpieczonych pustostanach, na 
terenie ogrodów działkowych, próbują też 
przetrwać zimę na klatkach schodowych, 
w altanach śmietnikowych, a także 
w miejskich toaletach.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

altana grillowa ul. Wyszyńskiego 
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10. PROWADZENIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH  W SPRAWIE PRZEPADKU 

POJAZDÓW NA RZECZ MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
Straż Miejska w imieniu Prezydenta Miasta prowadzi czynności związane 

z reprezentowaniem Miasta Gorzowa Wlkp., przed Sądem i występowaniem z wnioskami 
o przepadek pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym przez 
Policję i Straż Miejską, które nie zostały odebrane z parkingów strzeżonych przez właścicieli. Są 
one usuwane z dróg w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. z powodu naruszenia 
przepisów o ruchu drogowym i jednocześnie stwarzające zagrożenie dla porządku lub 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wniosek do Sądu składany jest po skompletowaniu 
materiałów po 3 miesiącach od dnia zabezpieczenia w przypadku, gdy nie jest on odebrany przez 
właściciela. W 2017 r. prowadzonych było 25 tego rodzaju postępowań. 

Ponadto prowadzimy czynności w sprawie przepadku na rzecz gminy pojazdów usuniętych 
na podstawie  art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. pozostawionych na ulicach miasta bez 
tablic rejestracyjnych lub  których wygląd wskazuje na to, że są nieużywane. Nadmienić należy, że 
pojazdy takie można usuwać tylko z dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu. 

W roku 2017r. Straż Miejska podjęła 240 interwencji związanych z pojazdami zwyczajowo 
nazywanymi wrakami. W większości przypadków właściciele sami usuwali pojazdy. Strażnicy 
usunęli 22 pojazdy nieużywane. Poniżej przykład związany z usunięciem pojazdu z ulicy 
Gwiaździstej. 

.  
 
W 2017r. w wyniku przeprowadzonych licytacji publicznych sprzedano 3 pojazdy wcześniej 

zabezpieczone, które przeszły na własność miasta, za kwotę 7400zł. 

 
11. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH RZECZY ZNALEZIONYCH. 

 

Obowiązek prowadzenia postępowań w sprawach rzeczy znalezionych nakłada na 
Prezydenta Miasta Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Prezydent powierzył 
realizację tego zadania Straży Miejskiej. 

Do zadań straży w ramach prowadzonych postępowań należy przyjmowanie rzeczy 
zagubionych i znalezionych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w przypadku, gdy osoba, która 
rzecz znalazła nie wie, kto jest jej właścicielem. Ponadto do zadań należy: poszukiwanie właścicieli 
zaginionych rzeczy oraz wydawanie znalezionych rzeczy. Znalazca może żądać znaleźnego 
w wysokości 10% wartości rzeczy. W przypadku, gdy mimo poszukiwania nie udało się znaleźć 
właściciela rzeczy, znalazca po upływie 2 lat staje się jej właścicielem. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Straży Miejskiej znajdowało się 184 pozycje rzeczy 
znalezionych oraz wartości pieniężnych. Wykaz tych przedmiotów oraz wykaz przedmiotów, 
których właściciele w 2017r. zostali odnalezieni przedstawiają poniższe tabele. 
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Rodzaje wszystkich przedmiotów znajdujących 
się w Biurze Rzeczy Znalezionych 

Ilość Przedmioty wydane właścicielom w 
2017 

Ilość 

Telefon 47 Telefon 2 

Rower 30 Portfel 2 

Torba z odzieżą 1 Torba z zawartością 1 

Miernik – przyrząd do mierzenia lakieru 1 Saszetka z zawartością pieniężną 1 

Odzież 2     

Portfel 11     

Klapka do wlewu paliwa 1     

Klucze 16     

Kamera 2     

Wędka z kołowrotkiem 1     

Wózek dziecięcy 7     

Taczka stalowa 1     

Banknoty euro 2/490     

Odtwarzacz MP3/MP4 2     

Pilarka spalinowa 1     

Łom 2     

Drukarka 1     

Wiatrówka 1     

Torba podróżna  1     

DVD 2     

Zegarek 1     

Plecak 1     

Radioodtwarzacz 1     

Żelazko 1     

Mult-mixer 1     

Gaśnica 1     

Dokumenty 3   

Aparat fotograficzny 1 

Laptop 2 

Banknoty ukraińskie (hrywna) 1/750 

Łańcuszek 1 

Bilon (kopiejki) 1/15 

Banknoty 6/2910 zł 

 

12. DZIAŁANIA EDUKACYJNO – PREWENCYJNE 

 
Jednym z zadań Straży Miejskiej wynikającym z Ustawy o Strażach Gminnych jest 

inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Poniżej przedstawione zostaną niektóre z tych 
działań przeprowadzonych przez Straż Miejską w Gorzowie Wlkp. w 2017r. 

 
12.1. Bezpieczne ferie Caritas – 31 styczeń 2017r. 

 
Bezpieczne ferie w mieście. strażnicy w czasie ferii 
zimowych zwiększyli czujność i aktywność. 
W szczególności w trosce o bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży zwiększyli ilość patroli w okolicach 
kanału Ulgi i stawów znajdujących się na terenie 
Gorzowa. Wszystko po to, by uniknąć sytuacji 
zagrażających życiu i zdrowiu. Poza patrolami zwra-
cali uwagę najmłodszym i przypominali 
o zagrożeniach związanych z zabawą w rejonie 
zbiorników wodnych. Patrole prowadzono 
w miejscach szczególnie niebezpiecznych 
w szczególności w rejonach ujścia rzek, kanałów, 
stawów, pomostów oraz miejsc, gdzie występują 
rysy i pęknięcia lodu. "Bezpieczne ferie", były też 
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tematem spotkań strażników miejskich z dziećmi 
i młodzieżą. Prelekcje zorganizowano w świetlicach Caritasu. Dotyczyły  m.in. zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym po zmroku. 
 

12.2. Spotkania z działkowcami. 
 

W okresie od dnia 1 marca do dnia 
30 maja 2017r. strażnicy miejscy 
odbyli 9 spotkań edukacyjnych 
z działkowcami podczas Walnych 
Zgromadzeń, w których udział wzięło 
298 członków Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. 
Głównymi tematami poruszanymi 
podczas spotkań było uświadomienie 
działkowcom obowiązujących 
przepisów dotyczących spalania 
odpadów, omówienie konieczności 
wyposażenia ogrodów w pojemniki na 
odpady oraz przedstawienie 
problemu zaśmiecania przez 
użytkowników działek terenów 
przyległych do ogrodów. 

 

12.3. Strażnicy miejscy z młodzieżą o papierosach. 
 
W przeddzień Światowego Dnia bez Tytoniu 

strażnicy miejscy spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w ramach kampanii 
antytytoniowej organizowanej przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną. 

Przedstawili obowiązujące przepisy dotyczące 
zakazów palenia wyrobów tytoniowych oraz 
odpowiedzialności prawnej grożącej za ich naruszenie. 

Zagadnienia te są regulowane przez ustawę                
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych.  

Działania kontynuowane były w dniu 31 maja - kiedy 
to patrole straży miejskiej w centrum miasta na 
przystankach komunikacji publicznej informowały           i 
rozdawały ulotki   zapominającym, że nie wolno palić 
papierosów w tych miejscach. 
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12.4. Festyn z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca 2017r. Park Róż. 

 
W czasie festynu 

funkcjonariusze Straży Miejskiej 
przeprowadzili z dziećmi pogadanki 
na temat zasad bezpiecznego 
poruszania się rowerem po drodze 
publicznej. Dzieci zostały zapoznane 
z przepisem dotyczącym 
obowiązkowego wyposażenia roweru 
oraz ze znakami dla rowerzystów. 
Podczas festynu za aktywny udział w 
pogadance wszyscy uczestnicy 
obdarowani zostali odblaskami. W 
zajęciach wzięło udział około 100 
dzieci. 

 

 
 

 

12.5. Warsztaty Rowerowe dla dzieci. 

 
Straż Miejska w okresie 
wakacyjnym przeprowadziła 
cykl „warsztatów” rowerowych 
dla dzieci, których celem było 
poszerzenie wiedzy na temat 
bezpiecznego poruszania się 
jednośladami po drogach.  
W trakcie każdego ze spotkań 
dzieci zapoznano 
z ogólnymi zasadami ruchu 
drogowego dotyczącymi 
rowerzystów oraz przejechały 
tor rowerowy. W trakcie 
strażnicy miejscy omówili 
sposoby zachowania się przy 
poszczególnych znakach 
drogowych.  
 
 
 
 
 
Na zakończenie spotkania 
dzieci dostały elementy 
odblaskowe zakupione przez 
WORD i Straż Miejską 
poprawiające bezpieczeństwo 
w trakcie poruszania się po 
drodze oraz zostały 
poczęstowane jabłka-mi, 
ufundowanymi przez Gorzowski 
Rynek Hurtowy.  
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 W trakcie warsztatów 
zostały zaprezentowane 
pojazdy terenowe Fundacji 
Off Road, której członkowie 
opowiedzieli najmłodszym 
o wyprawach 
samochodowych po Polsce 
i Europie. 
Warsztaty zorganizowano 
na placu manewrowym OSK 
MIKRUS przy ul. Spokojnej 
oraz w miasteczkach 
rowerowych w Parku 
Kopernika i SP 13 przy 
ul. Paderewskiego. 

12.6. Cała Polska Czyta Dzieciom. 
 

W dniu 5 czerwca 2017 r. w filii nr 
3 WiMBP przy ul. Boh. 
Westerplatte 10 w Gorzowie Wlkp 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji. W czasie zajęć strażnicy 
czytali dzieciom bajki, ponadto 
przeprowadzili krótkie pogadanki 
edukacyjno –prewencyjne 
dotyczące odpowiedniego 
zachowania się w przypadku 
spotkania agresywnego psa oraz 
bezpiecznego poruszania się 
rowerem. W zajęciach wzięło 
udział około 30 dzieci. 
 
 
 

 

12.7. Spotkania z dziećmi w bibliotece. 

 
12 października 2017r. 
w filii nr 3 Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Boh. Westerplatte 10 
w Gorzowie Wlkp strażnicy 
miejscy spotkali się 
z przedszkolakami. W trakcie 
zajęć z 4 - 5 latkami, strażnicy 
omówili  jak dzieci powinny 
zachowywać się w trakcie 
spaceru z psem, 
w szczególności w przypadku 
napotkania na swej drodze 
agresywnego zwierzęcia i jego 
nagłego ataku. Przedszkolaki 
przećwiczyły bezpieczną dla 
nich w razie ataku, postawę 
„żółwia”. Ponadto zostały 

zapoznane z postępowaniem w kontaktach  z osobami nieznajomymi oraz numerem  telefonu 
alarmowego 112. W spotkaniu wzięło udział 35 dzieci. 
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12.8. Na bezpiecznych obrotach. 
 

12 października 2017r. Straż 
Miejska współorganizowała 
turniej drogowy pod nazwą 
„Na bezpiecznych obrotach” 
skierowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu 
Gorzowa Wlkp. Na terenie 
głównego organizatora – 
Wojewódzkiego  
 
 
 
 
 
 

 

 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
młodzież brała udział w kilku 
konkurencjach 
sprawdzających umiejętności 
dotyczące bezpiecznego 
poruszania się na drogach, 
np. jazdy samochodem po 
łuku drogi. Strażnicy miejscy 
przeprowadzili konkurencję 
polegającą na jeździe 
sprawnościowej rowerem po 
torze przeszkód, przy okazji 
zwracając uwagę na 
obowiązki rowerzystów. 
 

 

 

12.9. Bezpieczny przedszkolak. 

 

W październiku 

i w listopadzie strażnicy 

miejscy w porozumieniu 

z gorzowskimi przedszkolami 

przeprowadzili cykl zajęć 

prewencyjno-edukacyjnych 

z dziećmi w ramach 

programu: ”Bezpieczny 

przedszkolak”. 
W trakcie spotkań dzieci 
zapoznawane były ze 
sposobem postępowania 
w przypadku zaatakowania 
przez psa oraz niezwykle 
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ważną kwestią - zachowania w stosunku do osób obcych, próbujących nawiązać z nimi kontakt, 
np. proponując podwiezienie samochodem do domu. Celem przedsięwzięcia było nabycie przez 
dzieci umiejętności bezpiecznych zachowań w wymienionych sytuacjach. Ponadto przedszkolaki 
zapoznawane były z numerami telefonów alarmowych, w czym strażników wspomagali operatorzy 
numerów alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawili oni dzieciom w 
praktyce jak taka rozmowa może przebiegać i o jakie pytania mogą być zadawane przez 
operatorów w trakcie zgłoszenia interwencji. 
 Program był realizowany w 28 gorzowskich przedszkolach i wzięło w nim udział kilkaset 
dzieci w wieku 6 lat. 
 

12.10. Warsztaty o psach. 
 
17 listopada 2017r. w Zespole 
Szkół Ogólno-kształcących nr 16 
przy ulicy Dunikowskiego 5, odbyły 
się warsztaty o psach. Współ-
organizatorami spotkania byli 
Komendant Straży Miejskiej 
i dyrektor ZSO nr 16, którzy wraz 
z prelegentami m.in. pracownikami 
Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemio-logicznej, zaprosili do 
udziału  rodziców 
i uczniów klas VI i VII.  W trakcie 
warsztatów strażnicy omówili 
prawne aspekty trzymania psów na 
uwięzi i sprzątania po nich 
odchodów. 
 

 
13. INNE ASPEKTY PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ. 

 

13.1. Patrol cmentarza w okresie Dnia Wszystkich Świętych 
 

Gorzowscy strażnicy miejscy od  
24 października 2017r. patrolowali  
cmentarz przy ul. Żwirowej. Patrole 
przyczyniły się do zwiększenia 
bezpieczeństwa osób przebywających 
na cmentarzu. Ponadto u strażników 
można było uzyskać informatory 
dotyczące kursowania autobusów na 
cmentarz w okresie przed i w Dniu 
Wszystkich Świętych. 

 
 
 
 
 

 

13.2. Współpraca z Policją. 

W 2017r. .strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpieczeniu 35 imprez i akcji policyjnych np. 
meczów żużlowych, obchodów uroczystości państwowych i religijnych, Święta Zmarłych, 
czy zabawy sylwestrowej dla gorzowian. W zabezpieczeniach tych strażnicy pełnili 136 służb.  
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Prowadzona jest na bieżąco wymiana informacji pomiędzy Strażą Miejską a Komendą 
Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. na temat 
występujących zagrożeń w celu efektywnej 
dyslokacji służb.  

Ponadto wykonano 121 wspólnych patroli 
Straży Miejskiej z funkcjonariuszami Policji, 
które zgodnie z ustaleniami miały na celu 
zminimalizowanie zagrożeń występujących na 
terenie miasta jak również uzupełnienie 
wzajemnej wiedzy na temat problemów 
mieszkańców i próby ich rozwiązania. 

 

 

 

 

13.3. Wspólne działania z kontrolerami MZK i Strażą Graniczną. 

 
2017r. strażnicy miejscy 

prowadzili w autobusach Miejskiego 
Zakładu Komunikacji wspólne działania 
z kontrolerami MZK i funkcjonariuszami 
Straży Granicznej. Poza wyeliminowa-
niem przypadków łamania prawa przez 
obcokrajowców jeżdżących 
autobusami MZK do pracy w KSSSE 
bez biletów, działania te miały 
charakter prewencyjny i miały za 
zadanie zachęcenie naszych sąsiadów 
zza wschodniej granicy do korzystania 
z komunikacji  
 miejskiej zgodnie z obowiązującym 
prawem i przyjętymi zwyczajami. Tylko 
podczas dwudniowych działań 
skontrolowano około 400 pasażerów, 

w tym obcokrajowców.  Nałożono 11 opłat dodatkowych dla obcokrajowców podróżujących bez 
ważnego biletu.  
 

13.4. Konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych. 

Strażnicy miejscy w ciągu roku wykonali 364 konwoje dokumentów 
i wartości pieniężnych pomiędzy obiektami Urzędu Miasta na terenie Gorzowa Wlkp.  
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13.5. Udzielanie asyst przy komisyjnym otwarciu mieszkań. 
 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie praw lokatorów, zasobach lokalowych gminy i zmianie 
kodeksu postępowania cywilnego strażnicy miejscy mogą być wzywani do udzielenia asysty przy 
otwarciu mieszkania, jeżeli jest to spowodowane awarią mogącą stwarzać zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub mienia. 

W ocenianym okresie strażnicy miejscy udzielili 30 asyst przy otwarciu mieszkań przez 
Administrację Domów Mieszkalnych na terenie Gorzowa Wlkp. 
 

13.6. Doręczanie przesyłek na potrzeby Wydziału Komunikacji. 

W 2017r. strażnicy miejscy 528 razy doręczali przesyłki dla adresatów na potrzeby 
Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. 
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W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE 

MIASTA GORZOWA WLKP. W 2017 ROKU 
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1. POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP.  

1.1 Przestępczość ogółem  

W 2017 roku na terenie miasta Gorzowa Wlkp. wskaźnik dynamiki przestępczości wzrósł 

w stosunku do roku poprzedniego, głównie za sprawą większej liczby stwierdzonych przestępstw 

gospodarczych. 

 

W 2017 r. w Gorzowie Wlkp. ujawniono 4821 przestępstw. Policjanci odnotowali wzrost o 1484 

czyny przestępcze w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z 66 % 

w roku 2016 do 78 % w roku 2017.  

W ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych ich poszczególne kategorie w 2017 r. kształtowały się 

następująco:  

• przestępstwa kryminalne – 2222 czynów, które stanowią ponad 46 % ogółu, w tym przestępstwa 

w siedmiu podstawowych kategoriach- 1017 czynów, 

• przestępstwa gospodarcze – 2324, co stanowi aż 48 % ogółu czynów przestępczych, 

• przestępstwa inne – 90, 

• 147 nietrzeźwych kierujących.  
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W kategorii przestepstw kryminalnych stwierdzono, w porównaniu z rokiem poprzednim o 93 

przestępstwa mniej, z czego wykryto blisko 59 %. 

 

Największy wzrost popełnianych przestępstw odnotowano w kategorii przestępstw gospodarczych. 

W porównaniu do roku poprzedniego, w 2017 roku stwierdzono na terenie miasta Gorzowa Wlkp. o 1702 

czynów więcej, przy czym wykrywalność przestępstw gospodarczych wzrosła z 82,5 % do 95 %. 

 

 

1.2 Przestępstwa najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. 

W 2017 r. w Gorzowie Wlkp. w 7 wybranych kategoriach przestępstw, tj. kradzieży, kradzieży 

z włamaniem, bójkach i pobiciach, rozbojach, kradzieży samochodów, uszkodzeń mienia i uszczerbku na 

zdrowiu, odnotowano również znaczne ograniczenie przestępczości. W całym 2017 roku w Gorzowie Wlkp. 

stwierdzono 1017 przestępstw w przedmiotowych kategoriach, czyli o 115 mniej niż roku poprzednim, 

co stanowi spadek o 10%. 
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Największy spadek przestępczości na terenie miasta stwierdzono w kategorii przestępczości 

przeciwko mieniu, tj. kradzieżach, kradzieżach z włamaniem, uszkodzeniach rzeczy. Te kategorie 

przestępstw w stosunku do lat ubiegłych są na najniższym poziomie od 2010 r. W przypadku kradzieży 

samochodów, na terenie miasta zanotowano ich o 21 mniej niż w roku 2016. Natomiast wykrywalność 

kształtuje się na podobnym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych.  

          

         

Na obniżenie liczby zaistniałych przestępstw, których duże spadki obserwujemy już od kilku lat, 

wpływ miała zmiana prawa, tj. podwyższenie kwoty w czynach przepołowionych pomiędzy przestępstwem, 

a wykroczeniem, a także działania mające na celu ograniczenie przestępczości pospolitej. Trendy 

przestępczości na terenie Gorzowa Wlkp. są tożsame z tymi na całym terenie działania Komendy Miejskiej 

Policji w Gorzowie Wlkp. Wśród wybranych kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych dla 

społeczeństwa na terenie działania gorzowskiej komendy nastąpił spadek o blisko 36% postępowań 

wszczętych.  
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1.3. Wykrywalność przestępstw oraz wskaźniki zagrożenia przestępczością w Gorzowie Wlkp. 

Niezmiernie ważnym obszarem działań Policji jest ściganie i wykrywanie sprawców przestępstw. 

Poziom wykrywalności w 7 podstawowych kategoriach kryminalnych w roku 2017 na terenie Gorzowa 

Wlkp. wyniósł 36% . Zarówno w przypadku przestępstw kryminalnych, jak i tych najbardziej uciążliwych 

społecznie poziom wykrywalności na terenie miasta Gorzowa Wlkp. był na podobnym poziomie co ten na 

terenie powiatu. W kategorii przestępstw przeciwko mieniu, na które składają się między innymi czyny takie 

jak kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia, poziom wykrywalności 

w poszczególnych kategoriach przestępstw w 2017r. kształtował się następująco: 

       

       

Biorąc pod uwagę wskaźnik zagrożenia przestępczością, w województwie lubuskim oraz 

w Gorzowie Wlkp. zagrożenie to kształtuje się na umiarkowanym poziomie.  
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1.4. Przestępczość narkotykowa 

Jednym z zadań gorzowskiej Policji jest ujawnianie i zwalczanie przestępczości narkotykowej, której 

stwierdzenie następuje tylko w wyniku naszych działań. W 2016 roku w Gorzowie Wlkp. wszczęto 132 

postępowania o przestępstwa narkotykowe. Stwierdzono 189 czynów w tej kategorii, a podczas 

wykonywanych czynności łącznie zabezpieczono na terenie miasta następujące narkotyki: 

Zabezpieczona substancja Waga/ilość 

Marihuana w kilogramach 1,287 kg 

Amfetamina w gramach 272 g 

Ecstasy w szt. 17,5 szt. i 11,86 g 

Kokaina w gramach 11,13 g 

Ilość upraw konopi 1 

Rośliny konopi  1321 krzewów 

Heroina w gramach 0,51 g 

Haszysz w gramach 0,49 g 

Mefedron w gramach 0,70 g 

Kokaina 1,13 g 

MDPV 0,73 g 

Alfa-PVP 4,17 g 
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1.5. Zabezpieczone i odzyskane mienie 

Do istotnych obszarów efektywności pracy Policji zalicza się odzyskiwanie utraconego mienia    

w wyniku popełnionych przestępstw. W całym 2017 roku gorzowskiej Policji udało się odzyskać mienie 

pochodzące z przestępstw i zwrócić je osobom  pokrzywdzonym na łączną sumę 1.067.491  złotych. Nie bez 

znaczenia pozostaje również wysoki poziom skuteczności gorzowskiej jednostki na tle innych komend 

w województwie lubuskim w pozbawianiu osób podejrzanych korzyści majątkowych pochodzących 

z przestępstw, w wyniku stosowania tymczasowego zajęcia mienia. W 2017 roku zajęto mienie na łączną 

kwotę ponad 797 tysięcy złotych, pozbawiając w ten sposób przestępców majątku, przy jednoczesnym 

zapewnieniu skutecznego wykonania przyszłej kary. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

straty 19  216 296 14 561 673 83 531 500 18 552 608 15 633 361 

odzysk 683 049 1 167 368 2 451 128 3 155 916 1 067 491 

zabezpieczenie 1 912 709 3 436 354 1 550 166 512  817 797 156 

 

2. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE MIASTA 

GORZOWA WLKP. 

W 2017 roku na terenie Gorzowa Wlkp. odnotowano 57 wypadków drogowych, 2 ofiary śmiertelne, 

65 osób rannych oraz 2487 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku 

nastąpił spadek liczby wypadków drogowych o 7, ofiar śmiertelnych o 5, osób rannych o 12. Wzrost nastąpił 

jedynie w liczbie zaistniałych na terenie miasta kolizji drogowych (o 229 więcej niż w roku 2016).  

W odniesieniu do rejonu pozostałych gmin powiatu gorzowskiego liczba wypadków zaistniałych na 

terenie miasta jest nieznacznie niższa, ale zdarzenia drogowe są mniej tragiczne w skutkach, o czym 

świadczy spadek liczby zabitych oraz rannych. 
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4.1.1 2.1. Zdarzenia drogowe i ich skutki na ulicach Gorzowa Wlkp. 

 
Na terenie Gorzowa Wlkp. najwięcej kolizji miało miejsce na ulicach: Walczaka, Myśliborska, 

Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Podmiejska. Jeśli chodzi z kolei o wypadki drogowe najmniej bezpieczną ulicą 

była ulica Górczyńska, gdzie doszło w 2017 roku do 6 wypadków. 

 

ulice 
wypadki ofiary śmiertelne ranni kolizje 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Walczaka 3 5 2 1 1 0 2 4 2 126 95 123 

Myśliborska 2 0 2 0 0 0 2 0 2 73 86 114 

Podmiejska 2 0 1 1 0 0 1 0 2 51 65 91 

Górczyńska 3 3 6 0 0 0 3 3 7 53 72 71 

Sikorskiego 2 1 4 0 0 0 3 1 5 35 24 59 

Warszawska 0 1 0 0 0 0 0 1 0 44 39 40 

Chrobrego 2 0 0 0 0 0 2 0 0 88 55 30 

Wyszyńskiego 4 8 3 0 0 0 6 10 3 28 61 104 

Piłsudskiego 4 1 0 0 0 0 4 4 0 52 51 96 

Al. K. 3 Maja 3 0 3 1 0 0 3 0 3 39 35 30 

Słowiańska 0 2 1 0 1 0 0 3 1 48 54 78 

Kos. Gdyńsk. 1 3 2 0 0 0 1 5 3 39 41 57 

Poznańska 0 1 3 0 1 1 0 0 3 6 7 13 

Kasprzaka 3 3 1 0 0 0 3 5 2 53 67 72 

Kostrzyńska 0 0 1 0 0 0 0 0 1 46 36 39 

Grobla 1 1 0 0 0 0 1 1 0 24 31 38 

Matejki 1 5 3 0 0 0 1 7 3 28 21 53 

Al. 11 List. 1 3 0 0 0 0 1 3 0 17 11 14 

Koniawska 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 14 35 

 

4.1.2 2.2. Zdarzenia drogowe i ich skutki na wybranych skrzyżowaniach miasta Gorzowa Wlkp. 

 

W 2017 roku do największej liczby kolizji drogowych na terenie miasta doszło na Rondzie 

Wyszyńskiego, Kasprzaka i Piłsudskiego. Wypadek odnotowano również na Rondzie Górczyńskim i na 

skrzyżowaniu Chrobrego-Sikorskiego. Niebezpiecznymi skrzyżowaniami okazały się także Rondo 

Szczecińskie, Ofiar Katynia oraz Rondo Św. Jerzego. 
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skrzyżowania 
wypadki zabici ranni kolizje 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Rondo 

Poznańskie 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Rondo 

Kasprzaka 
1 1 1 0 0 0 1 2 2 26 44 39 

Rondo Santockie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 16 

Rondo 

Solidarności 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 17 

Rondo 

Sybiraków 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 10 

Rondo Gdańskie 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 15 10 

Rondo 

Niepodległości 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 11 16 9 

Rondo 

Górczyńskie 
2 0 1 0 0 0 3 0 1 28 30 26 

Rondo Grobla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

Rondo 

Piłsudskiego 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 18 28 33 

Rondo 

Wyszyńskiego 
1 4 1 0 0 0 1 6 0 40 41 42 

Rondo 

Szczecińskie 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 28 

Rondo 

Myśliborskie 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 3 

Chrobrego - 

Sikorskiego 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 9 10 9 

Chrobrego – 

Wybickiego  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 

Chrobrego – 

Spichrzowa – 

Nadbrzeżna - 

Most 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 6 

Walczaka - 

Czereśniowa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 

Rondo Ofiar 

Katynia 
0 2 0 0 0 0 1 2 0 26 23 26 

Roosevelta – 

Mieszka I -Go 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 

Roosevelta – 

Żwirowa – 

Kosynierów 

Gdyńskich 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 7 

Myśliborska – 

Sportowa - 

Marcinkowskiego 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Aleje Konst. 

3Maja- 

Estkowskiego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 

Estkowskiego – 

Sikorskiego - 

Jancarza 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 

Kombatantów-

Sz. Szereg. 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 4 

Rondo Sw. 

Jerzego 
0 1 0 0 0 0 2 1 0 64 34 12 
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2.3. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. kierujący spowodowali 54 

wypadki drogowe, tj. 94% wszystkich wypadków. Piesi zaś spowodowali 2 wypadki drogowe, tj. 3% ogólnej 

liczby wypadków. Wśród kolizji odsetek kierujących sprawców zdarzeń drogowych kształtuje się na 

poziomie 89% (2235 kolizji), pieszych 1% (19 kolizji). Inne przyczyny, wraz ze współwiną, stanowią 9% 

(233 kolizje). Są to m.in.: niewłaściwy stan drogi, obiekty, zwierzęta na drodze, niezawiniona niesprawność 

techniczna pojazdu, itp. 

 

wina 
wypadki zabici ranni kolizje 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

współwina 

uczestników ruchu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 81 27 

z innych przyczyn 0 5 1 0 1 0 0 7 1 329 270 206 

z winy kierującego 76 96 54 16 14 3 96 141 62 2385 2709 2235 

z winy pieszego 4 5 2 1 2 0 3 3 2 29 24 19 

Ogółem 80 106 56 17 17 3 99 151 66 2780 3084 2487 

 

Wzorem lat ubiegłych, szczególnym nadzorem w gorzowskiej jednostce objęto eliminowanie z dróg 

nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. W 2017 roku funkcjonariusze WRD KMP Gorzów Wlkp. 

poddali badaniu 129958 kierujących na zawartość alkoholu, tj. o ponad 1000 badań więcej niż w poprzednim 

roku. 

 

  

Dobrą tendencją jest zmniejszenie się liczby kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu, 

pomimo zwiększonej ilości przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu.  W 2017 roku funkcjonariusze 

WRD KMP w Gorzowie Wlkp. poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 129 958 

osób. 

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gorzowie Wlkp. łącznie w 2017r. 

wylegitymowali  i skontrolowali 43687 osób, w tym 32638 kierujących oraz 3622 pieszych. W trakcie 

podejmowanych czynności zostało ujawnionych 17511 wykroczeń popełnionych przez kierujących. 

Największa liczba wykroczeń w tej kategorii dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości. Policjanci 

ruchu drogowego ujawnili 2763 wykroczenia popełnione przez pieszych, nakładając na pieszych 2415 

mandatów karnych. 

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.  realizował w ciągu roku 

wiele działań prewencyjno-kontrolnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 

terenie miasta. Były to m. in.:  

➢ Bezpieczny pieszy 

➢  Trzeźwy kierowca 
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➢  SMOG 

➢  Truck & Bus 

➢  Taxi 

➢  Semafor  

➢  Nauka jazdy 

➢  ADR 

➢  Niechronieni 

➢  Dragon 

➢  Prędkość 

➢  Jednoślad 

➢  Motocykl 

➢  Alkohol- Narkotyki 

➢  Rowerzyści 

➢  Motocykliści 

➢  Pasy i foteliki 

➢  Twoje światła- Twoje bezpieczeństwo 

➢  EDWARD- Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych 

➢  Bezpieczna Droga do Szkoły. 

 

3. POZIOM EFEKTYWNOŚCI PRACY PIONU PREWENCJI 

3.1. Liczba policjantów skierowanych do służby w 2017 roku 

 W 2017 do służby zewnętrznej skierowanych zostało 20748 policjantów. Patrole Komendy Miejskiej 

Policji kierowane były do służby w mniej więcej równym stosunku na wszystkich zmianach z przewagą 

służb na II i III zmianie. Przyczyną tego jest przede wszystkim nasilenie zgłaszanych przez obywateli 

interwencji, których najwięcej pojawia się w godzinach 20:00 - 24:00. Na terenie Gorzowa Wlkp. 

odnotowano w 2017 roku 25486 interwencji Policji, tj. o 856 więcej niż w roku 2016. Siły policyjne 

dyslokowane były w oparciu o codzienną analizę zdarzeń i kierowane w rejony o największym natężeniu 

ruchu, a co za tym idzie najbardziej zagrożone przestępczością. 

 

 
 

3.2 Czas reakcji na zdarzenie 

 Ważnym czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców  Gorzowa Wlkp. jest 

jak najszybszy czas reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu. Wskaźnik ten jest monitorowany przez 

Komendę Główną Policji i w 2017 roku dla Komendy Miejskiej w Gorzowie Wlkp. w zakresie interwencji 

pilnych wyniósł 8 min 33 sek., natomiast czas reakcji dla interwencji zwykłych wyniósł 16 min 5 sek.  

PILNE ZWYKŁE 

ILOŚĆ INTERWENCJI 1088 ILOŚĆ INTERWENCJI 22630 

SUMA CZASÓW REAKCJI 155:18:28 
ŁĄCZNY CZAS 

INTERWENCJI 
6070:21:55 

ŚREDNI CZAS REAKCJI 08:33 ŚREDNI CZAS REAKCJI 16:05 

PILNE DO CAŁOŚCI INTERWENCJI 4,8 % 
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Liczba wszystkich interwencji, zarówno podlegających raportowaniu, jaki i tych własnych 

oraz interwencji bez udziału sił i środków, wzrosła w 2017 roku. Na obszarze miejskim gorzowscy policjanci 

obsłużyli o 1175 zdarzeń więcej niż w roku 2016. 

 

 
 

Dzięki prawidłowej dyslokacji i zadaniowaniu służb oraz szybkiej reakcji na zgłoszenie, policjanci 

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 

677 sprawców przestępstw. 

 

3.3 Zabezpieczenie imprez masowych 

 

Ważnym elementem codziennej służby pionu prewencji w 2017 roku stanowiły zabezpieczenia 

dużych przedsięwzięć sportowych oraz kulturalnych. Podczas działań Policja czuwała nad  bezpieczeństwem 

osób tam przebywających. Zabezpieczano  trasy rozejścia oraz wyjazdu grup przyjezdnych. Policjanci 

Komendy Miejskiej  Policji w Gorzowie Wlkp. w 2017 r. zabezpieczyli 57 imprez masowych, 62 sportowe, 

25 kulturalnych oraz 55 zgromadzeń i protestów . Do działań zaangażowano łącznie 5716  funkcjonariuszy. 

Jest to niemal trzykrotnie większa liczba policjantów angażowanych do zabezpieczania imprez 

w porównaniu do roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. 4. Służby dzielnicowych 

Ważnym ogniwem łączącym mieszkańców miasta z Policją są dzielnicowi. Ich główną rolą był 

bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną, z przedstawicielami organów administracji publicznej, 

instytucjami, organizacjami społecznymi i samorządowymi. Dzielnicowy, jako policjant „pierwszego 

kontaktu”, do którego każdy mógł zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące 

bezpieczeństwa, dbał o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie służbowym.  

W Gorzowie Wlkp. znajduje się 28 rejonów służbowych dzielnicowych. Na terenie miasta 

funkcjonują trzy punkty konsultacyjne, usytuowane poza siedzibami Komisariatów Policji, do których 

 2015 2016 2017 

Ogólna liczba imprez masowych 46 36 57 

Imprezy kulturalne, muzyczne i inne 17 21 25 

Imprezy sportowe 29 15 62 

Protesty 7 12 55 

Liczba policjantów zaangażowanych 

przy zabezpieczeniach imprez 

ogółem 

2184 1940 5716 

Koszty poniesione 

w zabezpieczeniach - ogółem 
375 353 zł 284 825 zł 596 848 zł 
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mieszkańcy mogą zgłaszać się w określonych godzinach dyżurów by uzyskać pomoc dzielnicowego. 

 „Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów realizowanych w 2017 roku  

w celu budowania zaufania pomiędzy Policją, a obywatelami. Podstawowym założeniem programu jest to, 

aby każdy wiedział jak ze swoim dzielnicowym, szybko i łatwo się skontaktować, znał bezpośredni numer 

telefonu, a jego służbowa „rozpoznawalność” była znaczna. 

Kontakt z dzielnicowym ułatwiała także aplikacja mobilna „Moja Komenda”, w której każdy może 

znaleźć dane kontaktowe do swojego dzielnicowego. 

 

3.5 . Diagnozowanie zagrożeń - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz debaty społeczne 

W celu prowadzenia kompleksowej diagnozy miejsc i rejonów zagrożonych wykroczeniami oraz 

przestępstwami Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. wykorzystuje funkcjonujące od 2016 roku 

narzędzie informatyczne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stworzenie możliwości 

kontaktu z Policją poprzez Internet ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

Zgłaszane przez obywateli zagrożenia są na bieżąco weryfikowane i eliminowane.  

 

Obszar  Niepotwierdzone  Potwierdzone  
Potwierdzone 

(wyeliminowane)  
P+Pw+N  

Suma 

końcowa  

Gorzów - miasto  795 898 226 1919 1924 

powiat gorzowski  358 456 77 891 908 

KMP  1153 1354 303 2810 2832 

W 2017 roku poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonariusze przyjęli 1924 

zgłoszenia na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w tym 898 - potwierdzonych, przy czym 226 zagrożeń 

wyeliminowano. Do najczęściej zgłaszanych kategorii zagrożeń na terenie działania Komendy Miejskiej 

Policji w Gorzowie Wlkp. należały: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, przekroczenie 

dozwolonej prędkości oraz nieprawidłowe parkowanie. Tylko w tych trzech kategoriach odnotowano ponad 

1900 zgłoszeń, co stanowi 75 % ogółu naniesionych zagrożeń. 

 

Kategoria zagrożenia 
Potwierdzone 

i niepotwierdzone 
Po weryfikacji 

Akty wandalizmu  33 1,30% 

Bezdomność  16 0,63% 

Dzikie kąpieliska  4 0,16% 

Dzikie wysypiska śmieci  24 0,95% 

Kłusownictwo  47 1,85% 

Miejsca grupowania się małoletnich  53 2,05% 

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych  2 0,08% 

Nielegalna wycinka drzew  3 0,19% 

Nielegalne rajdy samochodowe  14 0,55% 

Nieprawidłowe parkowanie  495 19,52% 

Niestrzeżone przejście przez tory  6 0,24% 

Niestrzeżony przejazd kolejowy  1 0,04% 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa  99 3,9% 

Niszczenie zieleni  14 0,55% 

Poruszanie się po terenach leśnych quadami  35 0,05% 

Przekraczanie dozwolonej prędkości  597 23,54% 

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych  819 32,29% 

Utonięcia  5 0,2% 

Używanie środków odurzających  113 4,45% 

Wypalanie traw  2 0,08% 

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych  2 0,08% 

Zła organizacja ruchu drogowego  41 1,62% 

Znęcanie się nad zwierzętami  30 1,18% 

Żebractwo  80 3,15% 

KMP Gorzów Wlkp.  2534 58,95% 
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Ważnym elementem diagnozy społecznych oczekiwań oraz bezpośredniej wymiany informacji 

w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w ich miejscu zamieszkania są debaty społeczne. W roku 

2017 spotkania ze społeczeństwem realizowane przez Policję zostały ujęte w cykl „POROZMAWIAJMY 

O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2017 

roku odbyły się 3 debaty, podczas których dyskutowano nad problemem najistotniejszych zagrożeń 

zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak również omawiano zgłaszane 

problemy społeczne oraz wnioski przedstawiane podczas wcześniejszych spotkań, wymagające podjęcia 

przez Policję konkretnych działań prewencyjnych.  

1. 08.08.2017 r. Komisariat Policji I w Gorzowie Wlkp.- „BEZPIECZEŃSTWO - NASZA WSPÓLNA 

SPRAWA ”  

2. 12.06.2017 r. KMP w Gorzowie Wlkp. - „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE” 

3. 25.04.2017r. Komisariat Policji II w Gorzowie Wlkp.- „WSPÓLNIE ZADBAJMY 

O BEZPIECZEŃSTWO NA DZIAŁKACH” 

 

3.6.   Zagrożenie wykroczeniami 

 

W 2017 roku ujawniono na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 37281 

wykroczeń. W dalszym ciągu przeważają wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji, których ujawniono 23789, co stanowi blisko 64 % wszystkich wykroczeń. Kolejną kategorią, 

jeśli chodzi o ogólną liczbę ujawnionych wykroczeń na terenie działania Komendy Miejskiej Policji 

w Gorzowie Wlkp., są wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2017 roku ujawniono 5168 tych wykroczeń, co daje blisko 14 % 

wszystkich ujawnionych czynów. 4,15 % wykroczeń ujawnionych w 2017 roku stanowią wykroczenia 

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Więcej wykroczeń w odniesieniu do roku poprzedniego 

odnotowano w kategoriach przeciwko osobie, mieniu oraz obyczajności publicznej. 

 

Kategorie  2016 2017 dynamika  

Ogółem wykroczeń  41659 37281 89,49% 

p-ko porządkowi i 

spokojowi publicznemu 
1547 3,71% 1548 4,15% 100,06% 

p-ko bezpieczeństwu 

osób i mienia  
209 0,50% 139 0,37% 66,51% 

p-ko bezpieczeństwu 

w RD  
25358 60,87% 23789 63,81% 93,81% 

p-ko osobie  7 0,02% 35 0,09% 500,00% 

p-ko mieniu  2993 7,18% 3369 9,04% 112,56% 

p-ko obyczajności 

publicznej  
887 2,13% 1075 2,88% 121,20% 

p-ko urządzeniom 

 użytku publicznego 
1076 2,58% 1005 2,70% 93,40% 

p-ko UoWT  8549 20,52% 5168 13,86% 60,45% 
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W 2017 roku największą liczbę ujawnionych wykroczeń odnotowali funkcjonariusze ruchu 

drogowego – było to 20696 czynów. Następnie, w kolejności liczby wykroczeń, znajdują się funkcjonariusze 

służb patrolowo  – interwencyjnych,  którzy ujawnili  6415 wykroczeń oraz dzielnicowi z liczbą 3281. 

Struktura ujawnianych wykroczeń przedstawia się następująco: 

 

 

 

4. ROZPOZNANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH, DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI 

NIELETNICH 

4.1.  Profilaktyka społeczna   

Gorzowscy policjanci realizowali programy prewencyjne ukierunkowane na podnoszenie poziomu 

bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przeciwdziałanie 

wszelkim zachowaniom patologicznym. Działania kierowane były do dzieci i młodzieży, a także dorosłych 

mieszkańców miasta i powiatu gorzowskiego. W 2017 r. funkcjonariusze KMP w Gorzowie Wlkp. 

zorganizowali łącznie 881 spotkań, w których udział wzięło ponad 28 tysięcy osób. Policjanci prewencji 

realizowali działania dotyczące m. in. poprawie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i osób starszych, 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapobieganiu handlowi ludźmi, cyberprzemocy oraz zapobieganiu 

uzależnieniom. 

Adresaci działań  Liczba spotkań  Liczba uczestników  

Dzieci przedszkolne  180 11 710 

Uczniowie szkół podstawowych  343 8341 

Uczniowie szkół gimnazjalnych  179 4 339 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  75 2 334 

Uczestnicy kolonii, półkolonii, festyny  74 620 

Seniorzy  25 469 

Rodzice  5 255 

Razem  881 28 068 

 

W 2017 roku specjaliści ds. profilaktyki społecznej oraz dzielnicowi podejmowali działania w ramach 

ogólnopolskich, wojewódzkich oraz własnych programach profilaktycznych: 

➢ wojewódzki program profilaktyczny „Lupo I-IV” oraz „Lupo V-VI” skierowany do uczniów szkół 
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podstawowych,  

➢ wojewódzki program edukacyjno-wychowawczy „Bezpieczne Gimnazjum”, w ramach którego 

przeprowadzono zajęcia dla uczniów szkół klas gimnazjalnych o tematyce odpowiedzialności 

prawnej nieletnich, cyberprzemocy oraz uzależnień,  

➢ wojewódzki program „antydopalaczowy” pn. „Dopalam się sobą” dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, 

➢ program profilaktyczny Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. pn. „Twoje czyny – Twoja 

odpowiedzialność” dotyczący odpowiedzialności prawnej nieletnich, realizowany przy współpracy 

z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., 

➢ realizacja spotkań w ramach „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi” 

➢ działania „Bezpieczny przedszkolak”, „Kaski, Paski i Odblaski”, „Bezpieczna tożsamość. 

Nieskradzione życie”, „Bezpieczny senior”, „Bądź bezpieczny na drodze” 

Policjanci gorzowskiej jednostki przeprowadzili również szereg działań prewencyjnych, takich jak 

„Bezpieczne Ferie 2017”, „ Bezpieczne Wakacje 2017”, „Rozpoczęcie Roku Szkolnego”, „Zakończenie 

Roku Szkolnego”, czy „Dzień Wagarowicza”, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym 

mieszkańcom miasta i powiatu, a także ochronę małoletnich przed przestępczością. Wzmożone działania 

polegały m. in. na sprawdzaniu miejsc grupowania się młodzieży, kontroli kąpielisk i miejsc 

zorganizowanego wypoczynku, sprawdzaniu punktów sprzedaży alkoholu pod kątem udostępniania go 

osobom niepełnoletnim.  

4.2. Zjawisko przemocy w rodzinie  

Instytucjonalnym narzędziem służącym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest procedura 

„Niebieskie Karty”. W 2017 roku na terenie działania gorzowskiej komendy funkcjonariusze sporządzili 231 

formularzy „Niebieska Karta – A”, tj. o 53 mniej niż w roku poprzednim. 

W 2017 r. gorzowscy policjanci odnotowali, iż wobec 339 osób istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą w rodzinie, co stanowi spadek o blisko 22 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 

ubiegłego. Zdecydowaną większość spośród osób pokrzywdzonych przemocą stanowią kobiety - 86%. 

Mężczyźni w tej grupie stanowią 10 %. W wyniku przemocy domowej w 2017 r. pokrzywdzonych zostało 

8 małoletnich do 18 roku życia, co stanowi 3 % w stosunku do ogółu pokrzywdzonych. Liczba dzieci 

pokrzywdzonych przemocą w rodzinie uległa zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego. 

 
 

W 2017 r. funkcjonariusze gorzowskiej Policji zanotowali najwięcej przypadków przemocy 

psychicznej, w dalszej kolejności: fizycznej i innego rodzaju zachowań (w tym niszczenie, uszkodzenie 

mienia, zabór/ przywłaszczenie mienia, groźba karalna/znieważenie, zmuszanie do picia alkoholu, inne 

działania). Odnotowano także 6 przypadków stosowania przemocy seksualnej.  
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W trakcie interwencji związanych z przemocą w rodzinie policjanci odizolowali 120 domniemanych 

sprawców przemocy od ich rodzin, w tym 83 osoby zostały doprowadzone do wytrzeźwienia. 

 

Jednostka  Liczba 

sporządzonych 

NK  

Liczba 

formularzy 

wszczynających 

procedurę  NK  

Liczba osób 

zatrzymanych lub 

doprowadzonych 

w związku z NK  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

KMP Gorzów 219 160 205 149 124 92 

KP I  20 17 20 17 4 2 

KP II  12 23 11 21 3 12 

OGÓŁEM 284 231 263 212 132 120 

Ogółem sprawcy 

odizolowani 

Zatrzymanie prewencyjne  2 15 

Zatrzymanie procesowe 19 22 

do wytrzeźwienia  111 83 

Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie policjanci prowadzą 

stałą i systematyczną współpracę z instytucjami pomocowymi na terenie miasta, tj.: Gorzowskim Centrum 

Pomocy Rodzinie, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodkiem Wsparcia Rodziny. 

W celu intensyfikacji działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie 

Gorzowa Wlkp. w 2017 roku Komenda Miejska Policji wspólnie z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie 

realizowała program profilaktyczny „Dorastanie bez przemocy”. Program został dofinansowany przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Działania 

profilaktyczne miały na celu podniesienie świadomości społecznej na temat tego zjawiska. W ramach 

programu policjanci wraz z pracownikami socjalnymi zrealizowali cykl zajęć profilaktycznych z uczniami, 

konkurs fotograficzny, konsultacje ze specjalistami, a także Targi Spędzania Czasu Wolnego. Realizacji 

programu towarzyszyła kampania informacyjna w mediach i podczas lokalnych imprez.   
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5. ZADANIA KMP W GORZOWIE WLKP. NA ROK 2018 

Do głównych priorytetów pracy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. na rok 2018 należeć 

będzie kontynuacja prowadzonych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie działania jednostki, w obszarach  : 

➢ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez konsekwentne działania profilaktyczno-

restrykcyjne mające na celu eliminowanie przypadków nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 

a w szczególności – stwarzania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym przez niestosowanie się do 

ograniczenia prędkości oraz kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 

➢ Utrzymanie przestępczości pospolitej w 7 wybranych kategoriach najbardziej uciążliwych dla 

społeczeństwa, na poziomie poniżej średniej z ostatnich trzech lat,  z jednoczesną poprawą skuteczności 

ścigania sprawców. 

➢ Zwiększenie skuteczność w zakresie odzyskiwania mienia utraconego oraz zabezpieczania majątku na 

poczet kar i roszczeń o charakterze odszkodowawczym. 

➢ Dalsze doskonalenie obsługi mieszkańców powiatu poprzez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie 

oraz kierowanie większej liczby sił policyjnych do pełnienia służby o charakterze  patrolowo-

interwencyjnym  i obchodowym. 

➢ Aktywizowanie współpracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. 

➢ Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw gospodarczych, w tym 

popełnianych w cyberprzestrzeni oraz ścigania ich sprawców. 
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Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Gorzowie Wlkp. 
 

 

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI ZADAŃ  

KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W GORZOWIE WLKP.  

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

W ROKU 2017 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp. 2018r. 
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DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 

 

1. Statystyka zdarzeń w roku 2017 oraz porównanie z rokiem 2016 
 

1.1 Ilość zdarzeń na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 

Lp. 
Miasto 

RODZAJ ZDARZENIA 

Ogółem 

zdarzeń 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

rok rok rok rok 

2016 2016 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Gorzów Wlkp. 1360 1499 505 382 768 932 87 185 

2 

Wzrost/spadek 

do roku 

ubiegłego 

 +10,2%  -24,3% +21,3%   +112,6% 

 
1.2 Ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
1.3 Ilość pożarów według rodzaju obiektów na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 

Rodzaj 

zdarzenia 

Ofiary śmiertelne  
Ofiary śmiertelne 

dzieci 
ranni  ranne dzieci 

rok rok rok rok 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Pożary 3 0 0 0 15 13 0 1 

Miejscowe 

Zagrożenia 
9 8 0 0 128 103 13 11 

RAZEM 12 8 0 0 143 116 13 12 

Lp. Rodzaj obiektu 
rok 

2016 2017 

1 Obiekty użyteczności publicznej 6 11 

 Obiekty mieszkalne 110 108 

 Obiekty produkcyjne 2 1 

4 Obiekty magazynowe 3 4 

5 Środki transportu 45 32 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 2 0 

7 Uprawy, rolnictwo 3 4 

8 Inne obiekty 334 222 

RAZEM 505 382  
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1.4 Ilość miejscowych zagrożeń według rodzaju obiektów na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

Lp. Rodzaj obiektu 
rok 

2016 2017 

1 Obiekty użyteczności publicznej 93 124 

2 Obiekty mieszkalne 230 286 

3 Obiekty produkcyjne 4 1 

4 Obiekty magazynowe 4 12 

5 Środki transportu 138 117 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 3 2 

7 Uprawy, rolnictwo 3 1 

8 Inne obiekty 293 389 

RAZEM: 768 932  

 
1.5 Przyczyny miejscowych zagrożeń na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stan sił i środków. 

Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zlokalizowane są dwie jednostki ratowniczo – gaśnicze: 

• JRG nr 1 – ul. Walczaka 108 – 12 strażaków całodobowo na każdej z 3 zmian służbowych 

• JRG nr 2 – ul. Dąbrowskiego 3 - 7 strażaków całodobowo na każdej z 3 zmian służbowych 

 

 

Lp. 
Przyczyny miejscowego 

zagrożenia 

rok 

2016 2016 

1 Silne wiatry 83 228 

2 Przybory wód 0 0 

3 Opady śniegu 0 0 

4 Opady deszczu 31 141 

5 Chemiczne 18 19 

6 Ekologiczne 3 2 

7 Radiologiczne 0 0 

8 Budowlane 1 10 

9 Infrastruktury komunalnej 1 3 

10 W transporcie drogowym 147 128 

11 W transporcie kolejowym 0 0 

12 W transporcie lotniczym 0 0 

13 Na obszarach wodnych 18 21 

14 Medyczne 37 52 

15 Inne 429 328 

RAZEM 768 932  
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2.1 Wykaz lokalizacji i rejonów działania JRG KM PSP w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Siły i środki, jakimi dysponuje KM PSP na terenie Gorzowa Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ćwiczenia na obiektach 

przeprowadzone w 2017 roku na 

Siedziba JRG  

(adres) 

JRG nr 1 

Gorzów Wlkp. 

ul. Walczaka 108 

JRG nr 2 

Gorzów Wlkp. 

ul. Dąbrowskiego 3  

Etat  53+2 33+2 

Rejon działania 
Północna część 

m. Gorzów Wlkp. 

Południowo - wschodnia część 

 m. Gorzów Wlkp. 

JRG nr 1 w Gorzowie Wlkp. Ilość 

Samochody ratowniczo-gaśnicze 3 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1 

Samochody specjalne 10 

Drabiny mechaniczne 1 

Podnośniki hydrauliczne 1 

Samochody ratownictwa technicznego 1 

Samochody operacyjne 2 

Samochody wężowe 1 

Samochody ratownictwa wysokościowego 1 

Samochody - nośniki kontenerowe 1 

Samochody kwatermistrzowskie 1 

Samochody ze zbiornikiem (cysterny) 1 

Przyczepy (naczepy) 10 

Przyczepy towarowe 1 

Przyczepy – zapora p. olejowa 1 

Przyczepy do przewozu łodzi 3 

Przyczepy do przewozu pontonu 1 

Przyczepy z zespołem prądotwórczym 1 

Przyczepy z zespołem pompowym 1 

Przyczepy kontenerowe 1 

Przyczepy inne 1 

Kontenery ratownicze 2 

Kontener specjalne przeciwpowodziowy 1 

Kontenery  inżynieryjno-techniczne 1 

Łodzie 3 

Pontony 1 

Quady 1 

JRG nr 2 Gorzów Wlkp. Ilość 

Samochody ratowniczo-gaśnicze 3 

Samochody ratowniczo-gaśnicze – lekkie 1 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 1 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1 

Samochody specjalne 5 

Podnośniki hydrauliczne 1 

Samochody ratownictwa chemicznego 1 

Samochody rozpoznania chemicznego 1 

Samochody operacyjne 2 

Przyczepy (naczepy) 6 

Przyczepy rat. chemicznego 1 

Przyczepy dekontaminacyjne 1 

Przyczepy – separator olejowy 1 

Przyczepy z zespołem pompowym 2 

Przyczepy do przewozu łodzi 1 

Łodzie 1 
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terenie miasta. 

Lp. Temat ćwiczeń Obiekt 

1 

Doskonalenie technik gaszenia pożarów oraz metod 

przeprowadzania ewakuacji w budynkach użyteczności 

publicznej 

Mlekpol. Spółdzielnia Mleczarska. 

Oddział ZPM  

ul. Kostrzyńska 89,  

66-400 Gorzów Wlkp. 

2 
Doskonalenie taktyki działań ratowniczo – gaśniczych 

w budynkach produkcyjnych i magazynowych. 

TPV Displays  

ul. Złotego Smoka 9 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

3 

Doskonalenie technik gaszenia pożarów oraz metod 

przeprowadzania ewakuacji w budynkach produkcyjnych 

i magazynowych 

Elektrociepłownia Gorzów 

ul. Energetyków 4 

Gorzów Wlkp. 

4 
Sprawdzenie warunków ewakuacji oraz technik z zakresu 

ratownictwa wysokościowego. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

5 

Sprawdzenie automatycznych systemów gaśniczych, 

trenowanie współdziałania z pracownikami Zakładu oraz 

taktyka gaszenia pożarów obiektów przemysłowych. 

Borne Furniture 

ul. Złotego Smoka 23 

66-400 Gorzów Wlkp. 

6 

Doskonalenie technik gaszenia pożarów, metod 

przeprowadzania ewakuacji oraz ratownictwa 

specjalistycznego w przypadku wystąpienia zagrożenia 

czynnikiem CBRN w budynku zakładu. 

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. 

ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14 

66-400 Gorzów Wlkp. 

4. Akcje edukacyjne na temat bezpieczeństwa. 

4.1. Sala edukacyjna „OGNIK” 

Otwarta 6 września 2016 roku w siedzibie JRG nr 1 PSP przy ul. Walczaka 108, pierwsza w 

województwie lubuskim sala bezpieczeństwa przeciwpożarowego „Ognik”, która stanowi bazę edukacyjną, 

propagującą bezpieczne zachowanie wśród dzieci, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zajęcia 

prowadzone są przez instruktorów przygotowanych w ramach programu do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie trwania akcji, w 2017 r., odbyło się 71 zajęć edukacyjno- 

zapoznawczych, w których udział wzięło ok 2300 dzieci z placówek edukacyjnych województwa. 

CELE PROGRAMU: 

1. Zapobieganie zachowaniom stwarzającym ryzyko zagrożenia zdrowia i życia w najbliższym 

otoczeniu dziecka. 

2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. 3. 

Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku wśród dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. 

 EFEKTY PROGRAMU: 

1. Zwiększenie świadomości dzieci na temat przyczyn powstania zagrożeń i ich skutków. 

2. Ograniczenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych. 

3. Wzrost umiejętności dzieci w zakresie reagowania i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. 

 

4.2. Akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach  

W ramach autorskiego programu edukacyjnego KM PSP w Gorzowie Wlkp.  „Ogniomistrz Żarek 

uczy i bawi” oraz „Bezpieczna zerówka” funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. 

przeprowadzili cykl pogadanek w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, odwiedzając łącznie 

ok 11 000 dzieci w 45 placówkach oświatowych. Funkcjonariusze omówili zasady bezpieczeństwa 

dostosowane do odpowiedniej pory roku, które dotyczyły:  

• Zasad postępowania w przypadku zauważenia pożaru. 

• Bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku nad wodą. 

• Zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w lesie. 

• Bezpiecznych zasad zachowania się podczas burzy. 
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• Jak bezpiecznie korzystać z ognisk i grilli? 

• Bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach. 

• Zasad postępowania w przypadku napotkania owadów błonkoskrzydłych. 

• Itp. 

Zakres tej tematyki dostosowywany był do wieku słuchaczy. Pogadanka składała się z dwóch części. 

Pierwsza to część teoretyczna, podczas której funkcjonariusze zapoznają dzieci 

z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w domu i przedszkolu/szkole, a także wskazują, w jaki sposób 

należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Dzieci poznają numery alarmowe oraz zasady zgłaszania 

zdarzeń. Druga część to praktyczne zapoznanie się z pracą strażaka oraz ze sprzętem, jaki posiadają 

gorzowskie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze. Do placówek dysponowany był zastęp strażaków, który 

prezentował najmłodszym, jaki sprzęt wykorzystują do walki z pożarami i innymi zagrożeniami oraz w jaki 

sposób są zabezpieczeni przed czynnikami niebezpiecznymi.  

 

4.3. Inne akcje edukacyjne 

Funkcjonariusze KM PSP brali udział w 14 organizowanych festynach, warsztatach piknikach  i 

akcjach edukacyjnych na terenie Gorzowie Wlkp., w których brało udział ok 2500 dzieci i młodzieży. Z 

ważniejszych akcji można wymienić: 

• Festyn na błoniach gorzowskich „Sportowe pożegnanie wakacji”, 

• Półkolonie w Centrum Rehabilitacyjno – Sportowym „Słowianka”, 

• Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp., 

• Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp., 

• Międzyszkolny Turniej Uczestników Ruchu Drogowego organizowanego przez WORD 

w Gorzowie Wlkp., 

• Akcja „Bezpieczny Przedszkolak”. 

 

Dodatkowo przedstawiciele KM PSP w Gorzowie Wlkp. brali udział w 17 radach pedagogicznych 

w szkołach podstawowych i gimnazjach, w których uczestniczyło 526 nauczycieli oraz rodziców uczniów 

placówek edukacyjnych. Na spotkaniach omawiano tematykę zagrożeń występujących w okresie zimowym, 

tlenku węgla – Czadu oraz prezentowano zasady działania i montaż CO i dymu. 

We wszystkich akcjach propagujących bezpieczeństwo, w których uczestniczyli funkcjonariusze KM 

PSP w Gorzowie Wlkp. poruszano tematykę poniższych akcji: 
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA 

 

Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach przekazywanych do użytkowania 

 

W roku 2017 tutejsza Komenda brała udział w odbiorach 15 obiektów zgłoszonych do użytkowania przez 

Inwestorów z miasta Gorzowa Wielkopolskiego tj.:   

 

1.  Lubuski Urząd Wojewódzki (piwnica, parter, I piętro) ul. Jagiellończyka 8 Gorzów Wlkp. 
✓  

2.  Centrum Dystrybucyjne Jeronimo Martins Polska S. A. w Gorzowie Wlkp. ul. Metalowców 
✓  

3.  Budynek restauracji McDonald's ul. Walczaka, Gorzów Wlkp. 
✓  

4.  Budynek Magazynowy "BAWA Sp. z o.o." oddział Gorzów Wlkp. ul. Małorolnych 1 C - 

5.   Szkoła TEB Edukacja ul. Sikorskiego 48 w Gorzowie Wlkp. 
✓  

6.  Miejskie Przedszkole nr 7 " Bajkowy Świat" ul. Głowackiego 4 w Gorzowie Wlkp. 
✓  

7.  Klinika Weterynaryjna ul. Walczaka 54 w Gorzowie Wlkp. 
✓  

8.  Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Kos. Gdyńskich 29 A w Gorzowie Wlkp. 
✓  

9.  Parking dwupoziomowy z częścią podziemną i naziemną ul. Walczaka 12, Gorzów Wlkp. 
✓  

10. 4 kondygnacje (piętro XIV, XV, XVI, XVII) Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8, 

Gorzów Wlkp. 

✓  

11. Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi nr 1 ul. Sosnkowskiego 45-59, 

Gorzów Wlkp. 

✓  

12. Budynek produkcyjno-magazynowy Biofactor Sp. z o.o.ul. Podmiejska 15 c, Gorzów Wlkp. 
✓  

13. Budynek handlowo-usługowy BAMA, ul. Kasprzaka 6A, Gorzów Wlkp. 
✓  

14. Przebudowa lokali usługowych na funkcję przedszkola "Kolorowe Motyle Sp. z o.o., ul. 

Dekerta 53 

✓  

15. Budynek handlowy "Biedronka" ul. Olimpijska 7, Gorzów Wlkp. 
✓  
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Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów. 

/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do roku 2016/ 

 

Obiekty użyteczności publicznej:  
2016 2017 

Wzrost/spadek do 

roku ubiegłego 

38 49   

Szkoły podstawowe i średnie 4 5 ↑ 

Obiekty naukowo dydaktyczne szkół 

wyższych 
2 0 ↓ 

Żłobki i przedszkola 6 8 ↑ 

Szpitale - 1 ↑ 

Budynki administracyjno - biurowe 3 2 ↓ 

Domy towarowe i supermarkety - 3 ↑ 

Dworce autobusowe - - - 

Kościoły - - - 

Kina - - - 

Teatry - - - 

Dyskoteki i lokale gastronomiczne 1 3 ↑ 

Obiekty widowiskowo sportowe 13 7 ↓ 

Muzea - 2 ↑ 

Biblioteki - 1 ↑ 

Inne 9 17 ↑ 

 

Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów  

/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do roku 2016/  

 

Obiekty zamieszkania zbiorowego:  
2016 2017 

Wzrost/spadek  

do roku ubiegłego  

5  1  

Hotele i motele  3  1 ↓ 

Domy wczasowe i pensjonaty  -  - - 

Domy studenckie i internaty  -  - - 

Domy poprawcze  -  - - 

Domy dziecka  -  - - 

Domy pomocy społecznej  -  - - 

Inne  2  0 ↓ 
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Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów 

/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do roku 2016/  

 

Rodzaj obiektów  2016  2017 

Wzrost/spadek  

do roku 

ubiegłego  

Budynki mieszkalne wielorodzinne.  9  5 ↓ 

Obiekty produkcyjne i magazynowe:  12  13 ↑ 

Stacje paliw i gazu płynnego  2  4 ↑ 

Bazy i rozlewnie gazu płynnego  -  - - 

Budynki produkcyjne  2  1 ↓ 

Instalacje technologiczne poza budynkami  1  - ↓ 

Magazyny i hurtownie  1  6 ↑  

       Place składowe  -  - - 

       Zaplecza i place budów  -  - - 

       Inne  6  2 ↓ 

 

Zestawienie czynności kontrolno – rozpoznawczych wg grup obiektów 

 

OBIEKTY  

2016 2017 
Wzrost/spadek  

do roku ubiegłego  

Obiekty 

skontrolowane  

Ilość 

stwierdzonych 

nieprawidło- 

wości  

Obiekty 

skontrolowane  

Ilość 

stwierdzonych 

nieprawidło-   

wości  

Obiekty 

skontrolowa 

ne  

Ilość 

stwierdzonych 

nieprawidło-   

wości  

OGÓŁEM  73  125  136 270 
  

Obiekty 

zaliczone do 

KZL:  

54  105  110 235 

  

obiekty 

użyteczności 

publicznej  

41  73  105 216 ↑ ↑ 

obiekty 

zamieszkania 

zbiorowego  

5  17  1 9 ↓ ↓ 

obiekty 

mieszkalne 

wielorodzinne  

8  15  4 10 ↓ ↓ 

Obiekty 

produkcyjne i 

magazynowe  

19  20  26 35 

  

Gospodarstwa 

rolne  
-  -  - - - - 

Lasy  -  -  - - - - 
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Działania nadzorczo – egzekucyjne 

/liczba przeprowadzonych działań w porównaniu do roku 2016/ 

 

Lp.  
Komenda Miejska PSP  

w Gorzowie Wlkp.  
2016  2017  

Wzrost/spadek  

do roku 

ubiegłego  

1.  Ilość osób upoważnionych do kontroli.  2  4 ↑ 

2.  Ilość zrealizowanych kontroli  64 70 ↑ 

3.  Ilość decyzji administracyjnych.  35 22 ↓ 

4.  Mandaty karne  
A. Ilość  - 1 ↑ 

B. Kwota  - 500 ↑ 

5.  Ilość wniosków do prokuratury  -  - - 

6.  Wnioski do kolegium.  -  - - 

7.  Postępowanie egzekucyjne.  - 3 ↑ 

8.  Wystąpienia do innych organów.  35 9 ↓ 

9.  
Opinie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego 

obiektów i terenów dla imprez masowych.  
15   20 ↑ 

 

DZIAŁALNOŚĆ KADROWA 

 
Struktura zatrudnienia i poziom wykształcenia 

 

FUNKCJONARIUSZE PRACOWNICY CYWILNI 

LIMIT 

ETATOWY 

WYKONANIE PRZYZNANY  LIMIT 
WYKONANIE 

ADMINISTR. POMOCN. 

ILOŚĆ ADM. POM. RAZEM ILOŚĆ ILOŚĆ 

148 146 3 1 4 2,00 1,00 

 

W 2017 r. do służby stałej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej skierowanych 

zostało: 1 absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 2 absolwentów Szkoły 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 1 absolwent Centralnej Szkoły Państwowej 

Straży Pożarnej, którzy byli kształceni w systemie stacjonarnym, podjęli oni służbę, odpowiednio, w 

Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Gorzowie Wlkp., w Jednostce 

Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 2 w Gorzowie Wlkp. oraz w Jednostce Ratowniczo 

– Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kostrzynie nad Odrą.  

 

Struktura zatrudnienia wg lat służby  

 

Zatrudnienie w przedziale lat służby 

0 –5 6 –10 11-15 16 - 20 21 – 25 26 – 35  

o
só

b
 

%
 

o
só

b
 

%
 

o
só

b
 

%
 

o
só

b
 

%
 

o
só

b
 

%
 

o
só

b
 

%
 

32 21,92 39 26,71 25 17,12 32 21,92 13 8,90 5 3,42 
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Struktura zatrudnienia wg poziomu wykształcenia  

 

Na ogólny stan zatrudnienia 146 strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gorzowie Wlkp., poziom wykształcenia ogólnego wg stanu na dzień 31.12.2017 r.  przedstawia się 

następująco: 

•   wyższe             - 72  osób (wzrost o 0,70 % w porównaniu do 2016 r.) 

•   policealne  - 14  osób (wzrost o 0,56 % w porównaniu do 2016 r.)  

•   średnie        - 60  osób (spadek  o 1,26 % w porównaniu do 2016 r.) 

 

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na  korpusy 
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Ukończone szkoły i kursy w 2017 r. 

 

Uczelnia Rodzaj szkolenia Ilość funkcjonariuszy 

SGSP Warszawa studia podyplomowe 1 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 2 

Brandenburska 

Szkoła Pożarnicza 

(Niemcy) 

Ćwiczenia  

w komorze rozgorzeniowej 
21 

 

Kontynuacja nauki w 2017 r. 

 

Uczelnia  Rodzaj szkolenia  
Ilość 

funkcjonariuszy 

SGSP Warszawa studia I stopnia 2 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 1 

 

Rozpoczęcie nauki w 2017 r. 

 

Uczelnia  Rodzaj szkolenia  
Ilość 

funkcjonariuszy  

SGSP Warszawa studia I stopnia 2 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 3 

 
Polityka wyróżnień i awansów w 2017 r.  

• 2 awanse w stopniach oficerskich,  

• 5 awanse w stopniach aspiranckich, 

• 29 awanse w stopniach podoficerskich, 

• 7 strażak otrzymało Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, 

• 4 strażak otrzymał Medal Za Długoletnią Służbę, 

• 3 strażaków otrzymało nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

• 16 strażaków dostało nagrody pieniężne Komendanta Głównego PSP, 

• 11 strażaków otrzymało nagrody pieniężne Lubuskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP za 

wybitne osiągnięcia w służbie. 
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DZIAŁALNOŚC TECHNICZNA 

 
1. Realizacja zadań Wydziału Kwatermistrzowsko – technicznego Komendy Miejskiej PSP 

w Gorzowie Wlkp. w roku 2017 

 
Prowadzono działania mające na celu dostosowanie bazy logistycznej i zasobów sprzętowych 

niezbędnych do realizacji zadań i występujących zagrożeń. Cel ten realizowano poprzez dążenie do poprawy 

stanu wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej poprzez pozyskanie pojazdów pożarniczych, 

wyposażenia i sprzętu. 

 

1.1 W roku 2017 Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. pozyskała nieodpłatnie z Komendy 

Wojewódzkiej PSP niżej wymieniony sprzęt 

 nową łódź płaskodenną aluminiową M500 z przyczepą podłodziową Typ P2  

 trzy nowe pilarki łańcuchowe STIHL MS 231 

 nową pompę do wody zanieczyszczonej SST80  

 nową przyczepkę transportową jednoosiową NEPTUN 

 samochód osobowy SLOp marki Skoda Octavia rok prod. 2004 o nr rej. FG 0798H. 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie przekazała nieodpłatnie KM PSP  

w Gorzowie Wlkp. samochód osobowy SLOp marki Lancia Lybra rok prod. 2003. 

W 2017 r. na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kostrzynie n/O zakupiono fabrycznie 

nowy samochód rozpoznawczo - ratowniczy ISUZU D-Max 17DC LS 4WD. Zakupu dokonano przy 

wykorzystaniu środków funduszu wsparcia, w tym ze środków: Powiatu Gorzowskiego, ARCTIC PAPER 

S.A., ICT POLAND, Samochód 5-osobowy, wyprodukowany w Japonii w 2017 roku, napęd 4x4, silnik 

turbo diesel o pojemności 1898 cm3 i mocy 120 kW. Poziom emisji spalin EURO 6.  

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego 

sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym.  

W 2017r. dla ochotniczych straży pożarnej przekazano: 

 przyczepę lekką pod łódź wraz z łodzią hybrydową i silnikiem spalinowym zaburtowym 

dla OSP Kostrzyn nad Odrą  

 samochód osobowy marki DAEWOO MOTOR POLSKA typ POLONEZ dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie  

W ciągu całego roku na bieżąco dokonywano napraw pojazdów i sprzętu silnikowego stanowiącego 

wyposażenie Komendy. Z poważniejszych i kosztowniejszych napraw, które przeprowadzono w Komendzie 

był remont kapitalny silnika w samochodzie ratowniczo – gaśniczym GCBA 5/24 stanowiącym wyposażenie 

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Gorzowie Wlkp., który wyniósł ok. 32 tys. zł. 

 

1. Zakupy. 

W 2017 r. KMPSP zakupiła zestaw hydraulicznych urządzeń ratowniczych HOLMATRO 

składający się z pompy hydraulicznej i rozpieracza kolumnowego teleskopowego. Zakupu dokonano przy 

udziale środków z funduszu wsparcia, w tym: Miasta Kostrzyna n/O Firmy ICT POLAND. Wartość 

zestawu: 52 080 zł. 

Ponadto Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. otrzymała z KW PSP w Gorzowie Wlkp. 

na podstawie umowy użyczenia kontener do transportu 11 ton środka pianotwórczego o wartości 424 350 

zł. 

 

W 2017 r. sporządzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej wniosek na dofinansowanie kwotą 150 000 zł zadania „Zakup dwóch lekkich 

samochodów rozpoznawczo – ratowniczych w ramach doposażenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych 

Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.” WFOŚiGW zatwierdził do realizacji zadanie „Zakup 

jednego lekkiego samochodów rozpoznawczo – ratowniczych w ramach doposażenia Jednostek Ratowniczo-

Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.” i przyznał 80 000 zł dotacji na jego realizację 

w roku 2018. 

KM PSP w Gorzowie Wlkp. w 2017 r. dokonała zakupów umundurowania i środków ochrony 

indywidualnej:  
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Asortyment Ilość 

Ubranie specjalne 24 

Buty specjalne gumowe  2 

Buty specjalne skórzane 40 

Rękawice specjalne 34 

Sztormiak 4 

Ubrania koszarowe 42 

Koszulka zimowa 5 

Koszula letnia 8 

Mundury /koszule/płaszcz letni 4/54/1 

Obuwie półbuty służbowe/ półbuty wyjściowe 2 

Hełmy  2 

Kombinezony pszczelarskie 2 

kombinezony ratownika wysokościowego  5 szt. 

rękawice ratowników wysokościowego 20 szt. 

emblematy 25 

ogniki 4 kpl 

identyfikatory 30 

Czapka wyjściowa 3 szt. 

Sznur galowy 5 szt 

Łączny koszt  117 887,70 zł 

sprzęt wysokościowy  16 308,67 zł 

Suma  134 196,37 zł 

 
2.  Inwestycje budowlane. 

REALIZACJA INWESTYCJI „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW 

ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1782 PRZY ULICY 

JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3 W GORZOWIE WLKP.” 

W 2017 kontynuowano realizację inwestycji „Przebudowa z rozbudową istniejących budynków 

oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce nr 

ewid. 1782 przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.” . Nakłady w minionym roku wyniosły 

3 584 003 zł z tego 700 003 zł pochodziło ze środków Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. pozostałe środki z 

dotacji celowej z budżetu państwa. 

W 2017 r wykonano dokumentację projektową zamienną do zadania. Ze względu na zmiany 

ustawowe dotyczące systemu powiadamiania ratunkowego, mając na uwadze zachowanie efektywności 

prowadzonych działań operacyjnych na terenie Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego oraz optymalizacji 

kosztów utrzymania obiektów zmniejszeniu uległa projektowania liczba stanowisk dyspozytorskich w 

istniejącym przebudowywanym budynku. Mając na uwadze powyższe a także znaczne pogorszenie w 

okresie od zakończenia procedury projektowej stanu technicznego dobudowanej w latach 70-tych 

czterokondygnacyjnej części budynku 1A – nierównomierne osiadanie, pękanie, zarysowania ścian, 

zawilgocenia - zdecydowano o rozbiórce części dobudowanej. W konsekwencji poprawie ulegnie układ 

komunikacyjny na palcu manewrowym. Ponadto podjęto decyzję o zaniechaniu budowy kondygnacji 

technicznej wraz z pomieszczeniem wentylatorowni w nowobudowanym budynku. W związku z 

powyższym uzyskano zmianę decyzji pozwolenia na budowę.  

Do końca 2017 r uzyskano pozwolenie na użytkowanie garażu jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz 
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nowego budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Gorzowie Wlkp.  

Dotychczas użytkowany przedwojenny garaż nie posiadał wystarczającej ilości boksów garażowych, 

nie był wyposażony w wymagane obowiązującymi przepisami BHP instalacje odciągu spalin i oświetlenia 

awaryjnego, bramy garażowe były zbyt wąskie a straty ciepła w garażu - ogromne. Zakres prac w budynku 

garażowym obejmował wzmocnienie i częściowo wykonanie nowego fundamentu, wyburzenie i wykonanie 

nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropodachu, wykonanie nadbudowy kondygnacji 

technicznej, wykonanie nowych warstw posadzkowych, zmiana wysokości i szerokości bram garażowych, 

wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Powierzchnia rozbudowanego garażu wynosić będzie 579 

m².  

Nowy garaż posiada dwanaście stanowisk na pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczne oraz 

przyczepy dekontaminacyjne, motopompy, agregaty i przyczepki do łodzi pontonowej. Znajduje się tu 

pomieszczenie myjni i warsztatu naprawczego. Posiada wszystkie wymagane instalacje. Nowe bramy 

garażowe umożliwiają bezpieczny wjazd i wyjazd nawet największym pojazdom, a dzięki przeszkleniu 

stanowić będą atrakcję dla miłośników techniki pożarniczej.  

Nowy trzykondygnacyjny budynek socjalno – biurowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 

w Gorzowie Wlkp. posiada powierzchnię użytkową 817,12 m² i kubaturę - 5830,69 m³. Mieszczą się w nim 

magazyny, warsztaty jednostki, pomieszczenia biurowe dowódców JRG, sypialnie podziału bojowego wraz 

zapleczem socjalnym a także siłownia i sala szkoleniowa.  

Cały obiekt ogrzewany będzie z sieci miejskiej dzięki przystąpieniu do realizowanego programu 

KAWKA. 

Zgodnie ze zaktualizowanym Programem inwestycji zakończenie zadania przewidziane jest na rok 

2018.  

W 2017 r. pozyskano od Miasta Gorzowa Wlkp. część działki części działki 1783 obręb 

ewidencyjny 5 Śródmieście jednostka ewidencyjna M. Gorzów Wielkopolski. Nieruchomość została 

użyczona tutejszej komendzie. Procedura przekazania działki w trwały zarząd jest w toku. Pozyskanie 

działki poprawi układ komunikacyjny na palcu manewrowym, pozwoli zwiększyć promień skrętu przy 

wjeździe i wyjeździe z placu i ułatwi manewrowanie szczególnie największym samochodom pożarniczym. 

 

POZYSKANIE DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH 

W 2017 wszczęto procedurę pozyskania od miasta Gorzowa Wlkp. w trwały zarząd na czas 

nieoznaczony dwóch lokali mieszkalnych. Mieszkania przeznaczone będą do najmu nowoprzyjętym 

oficerom – absolwentom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - na okres do 5 lat do czasu uzyskana przez 

funkcjonariusza własnego mieszkania, a zwolnione lokale przeznaczone zostaną dla kolejnych 

funkcjonariuszy. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informacja 

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego  

Miasta Gorzowa Wlkp. w 2017 roku 
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Wstęp 
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z  2017r., poz. 1261 ze zm.) realizują 
zadania z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania chorób, w tym zakaźnych         
i zawodowych.  

 
Przedstawiona informacja o stanie sanitarnym miasta Gorzowa Wlkp. opisuje 

przeprowadzone w 2017r. działania w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz 
bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, warunkami 
higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wypoczynku, 
warunkami higieniczno-sanitarnymi w obiektach użyteczności publicznej oraz działania w zakresie 
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również nadzór nad przestrzeganiem 
ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz nowych 
substancji psychotropowych.  

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. prowadził działania 
mające na celu popularyzowanie wśród społeczeństwa szeroko rozumianego zdrowego stylu życia 
poprzez: zachęcanie do racjonalnego żywienia, aktywności fizycznej i przestrzegania zasad 
higieny, przeciwdziałanie uzależnieniom, naukę umiejętności kontroli swojego stanu zdrowia, w 
tym higieny psychicznej. Powyższe działania wynikały z założeń Narodowego Programu Zdrowia 
oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.  

Priorytetowymi zagadnieniami realizowanymi w 2017r. było: przeciwdziałanie 
uzależnieniom od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, profilaktyka nadwagi 
i otyłości, profilaktyka nowotworów, profilaktyka HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych. Uwagę 
zwrócono na prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie zagrożeń związanych 
ze stosowaniem środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.  

W ramach kampanii bezpieczne i zdrowe wakacje letnie oraz ferie zimowe nawiązano 
współpracę z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 
 

W 2017r. na terenie miasta Gorzowa Wlkp. pod nadzorem sanitarnym znajdowało się 
łącznie 2620 obiektów, w tym: 
- 1292 obiekty żywnościowo-żywieniowe, produkcji oraz obrotu kosmetykami, 
- 523 obiekty użyteczności publicznej (w tym obiekty i urządzenia wodociągowe), 
- 388 zakładów pracy, 
- 105 placówek oświatowo-wychowawczych, 
- 275 podmiotów leczniczych. 

W 2017r. wykonano 2603 kontrole sanitarne, wydano 969 decyzji administracyjnych, 
nałożono 203 mandaty karne na kwotę 42 550 zł, wydano 20 postanowień, 10 tytułów 
wykonawczych oraz skierowano 11 wniosków do sądu o ukaranie. 

Do badań laboratoryjnych pobrano 547 próbek: żywnościowych, wody do spożycia 
i z basenów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  

Przyjęto 176 interwencji, które po rozpatrzeniu w 73 przypadkach uznano za zasadne. 
Największą liczbę kontroli interwencyjnych przeprowadzono w związku z interwencjami klientów 
dotyczącymi głównie jakości środków spożywczych. 

 
W związku z wykonywaniem zadań w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 

dotyczącego nadzoru nad oddawanymi do użytkowania inwestycjami, na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. wydano opinię negatywną dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji obiektu 
sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego, w zakresie dotyczącym zastosowania 
toalet przenośnych dla widzów/kibiców podczas organizowanych na terenie obiektu imprez, a w 6 
przypadkach z uwagi na lokalizację, skalę przedsięwzięcia oraz możliwe negatywne oddziaływania 
na zdrowie bądź życie ludzi stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.  
W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w związku z oddawanymi do użytkowania 
inwestycjami, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi.  
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Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w 2017r. należało uznać za dobrą. Nie 

obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych.  
Obserwowano wzrost zachorowań na WZW typ A, w 2017r. zarejestrowano 13 przypadków, 
podczas gdy w 2016r. nie odnotowano żadnego. Była to tendencja zbliżona do sytuacji w tym 
zakresie w Polsce. Dane epidemiologiczne, którymi dysponuje Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego- Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wskazują na wzrost zachorowań na WZW A 
w naszym kraju.  
W zakresie chorób przenoszonych drogą kropelkową obserwowano wzrost zachorowań na ospę 
wietrzną (2017r. – 2254; 2016r.- 542; 2015r.- 998). Zanotowano również wzrost zachorowań            
i podejrzeń/zachorowań na grypę (2017r.- 7110; 2016r.- 3042; 2015r.- 1932).   
Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób przeciwko, którym prowadzone są szczepienia 
ochronne należy uznać za dobrą. 

Realizacja programu szczepień ochronnych była stabilna, poziom zaszczepienia dzieci w 
poszczególnych rocznikach był porównywalny do poziomu występującego w latach poprzednich. 
Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób przeciwko, którym prowadzone są szczepienia 
ochronne należy uznać za dobrą. 
 Na podstawie zgłoszeń lekarzy stwierdzono wzrost liczby osób uchylających się od szczepień 
obowiązkowych u małoletnich dzieci. Do rodziców odmawiających wykonania szczepień u swoich 
dzieci skierowano 8 upomnień oraz przesłano do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 6 wniosków o wszczęciu egzekucji administracyjnej 
oraz 6 tytułów wykonawczych o charakterze niepieniężnym w związku z niepoddaniem dziecka 
szczepieniom ochronnym 

Bieżący stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny większości podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą nie budził zastrzeżeń.  
Stan sanitarno techniczny i funkcjonalny w Zespole Szpitalnym przy ul. Jana Dekerta 
1 Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Spółka z o.o., ulega systematycznej poprawie. 
Szpital prowadzi szereg inwestycji budowlanych w celu poprawy warunków udzielania świadczeń 
medycznych m.in. budowa Ośrodka Radioterapii oraz rozbudowa Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Ponadto wykonywane były prace remontowe wynikające z bieżących potrzeb oraz z 
nałożonych przez PPIS w Gorzowie Wlkp. decyzji administracyjnych. Stwierdzano natomiast 
dalsze pogarszanie się stanu sanitarno-technicznego w pomieszczeniach budynków Zespołu 
Szpitalnego przy ul Walczaka 42. 
 

W związku z prowadzonym nadzorem nad warunkami sanitarno-higienicznymi w zakładach 
pracy stwierdzono utrzymującą się na porównywalnym poziomie liczbę pracowników zatrudnionych 
w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowisku pracy. 
Stwierdzono 8 chorób zawodowych. Najczęściej były to przewlekłe choroby układu ruchu 
i przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania 
pracy.  

W 2017r. nie stwierdzono na terenie miasta podmiotów prowadzących stacjonarne punkty 
sprzedaży środków zastępczych.  
Zauważyć należy wyraźny trend odchodzenia od dystrybucji środków zastępczych w punktach 
stacjonarnych na rzecz sprzedaży dilerskiej bezpośredniej sprzedaży przez osoby indywidualne 
lub zorganizowane grupy i Internet. Państwowa Inspekcja Sanitarna, nie będąc służbą 
wyposażoną w narzędzia do zwalczania handlu dilerskiego i e-handlu współpracuje z organami 
ścigania, które przekazały do tutejszego organu 26 spraw dotyczących podejrzenia wprowadzania 
do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychotropowych zatrzymanych u osób 
fizycznych podczas przeprowadzanych interwencji policyjnych. 
Zgodnie z kompetencją tutejszego organu na podstawie przekazanych spraw wszczęte zostały 
postępowania administracyjne w sprawie wprowadzania przez osoby fizyczne do obrotu środków 
zastępczych i nowych substancji psychotropowych.  
W ramach prowadzonych postępowań wydano między innymi 3 decyzje nakładające kary 
pieniężne na łączną kwotę 150.000 zł, na podmioty które w 2016r. prowadziły na terenie miasta 
sklepy ze sprzedażą środków zastępczych.  
 

Stan sanitarno-higieniczny i techniczny skontrolowanych placówek nauczania i wychowania 
można ocenić jako dość dobry.  
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Środki finansowe mające na celu poprawę warunków pobytu oraz nauczania i wychowania dzieci 
w gorzowskich szkołach, przedszkolach i żłobkach przekazywane przez organ prowadzący, tj. 
Miasto Gorzów Wlkp., uległy zwiększeniu w porównaniu do roku 2016. Pozwoliło to na wykonanie 
wielu prac remontowych, wynikających z decyzji administracyjnych (łącznie 15 decyzji). W latach 
2013 – 2016 przeprowadzono kilka inwestycji polegających na budowie obiektów sportowych, 
m.in. boisk, które zapewniły właściwą infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.  
W roku 2017 również przeprowadzono kilka inwestycji, polegających na przystosowaniu, 
modernizacji i wyposażeniu w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne pomieszczeń na potrzeby 
klas 1 – szych szkoły podstawowej. Tymi inwestycjami przede wszystkim zostały objęte 2 szkoły 
gimnazjalne. Poprawę warunków nauczania uzyskano dla ok. 150 uczniów. 
Ponadto dzieciom w wieku przedszkolnym, zapewniono dodatkowych 75 miejsc pobytu 
w wyremontowanym Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Kosynierów Gdyńskich 29 oraz 
w Przedszkolu Miejskim nr 32, przy ul. Stilonowa 20. 
W Przedszkolu Miejskim nr 7 przy ul. Głowackiego 4 na potrzeby 25 dzieci zaadoptowano  
dodatkową salę zabaw i pomieszczenie sanitarne.  Oba pomieszczenia zostały gruntownie 
wyremontowane i wyposażone w urządzenia oraz meble i pomoce dydaktyczne. 
W 2017r. został oddany do użytku Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Maczka 23 zapewniający 
przyjęcie100 dzieci. 
Wszystkie inwestycje przeprowadzone zostały ze środków budżetu miasta. 

W związku z nadzorem nad bezpieczeństwem żywności i żywienia ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu pobierano próbki żywności do badań laboratoryjnych w kierunku obecności 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, oznakowania produktów oraz szkodliwych dla zdrowia 
konsumentów czynników (np. metali ciężkich, pestycydów, azotanów, skażenia 
promieniotwórczego) oraz próbki wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kierunku 
obecności migracji ołowiu i kadmu oraz cech organoleptycznych.  

Interweniowano 95 razy na sygnały klientów dotyczące nieprawidłowości w obiektach 
żywnościowo-żywieniowych. W 35 przypadkach kontrole potwierdziły zasadność interwencji.  

Skierowano 3 powiadomienia informacyjne do Systemu Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF). 
Monitorowano wycofanie z obrotu 26 produktów niebezpiecznych zgłoszonych w Systemie 
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia 
Zwierząt (RASFF). Najczęściej powiadomienia dotyczyły zagrożeń związanych z obecnością 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, pestycydów oraz substancji o działaniu rakotwórczym  - 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
  Stwierdzone w trakcie kontroli przypadki naruszenia stanu sanitarno-higienicznego 
w obiektach żywieniowo-żywnościowych głównie dotyczyły nieprawidłowości stanu technicznego 
pomieszczeń oraz braku badań produkowanej żywności.  

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu gorzowskiego ognisk zjadliwej grypy 
ptaków przeprowadzono 168 kontroli sanitarnych w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
i wizji lokalnych na targowiskach i zwyczajowych miejscach sprzedaży ulicznej, w celu 
sprawdzenia źródeł pochodzenia jaj konsumpcyjnych i mięsa drobiowego oraz 
przestrzegania rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w zakresie zakazu sprzedaży 
targowiskowej drobiu, mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych. 

W systemie ciągłym monitorowano jakość wody z wodociągu publicznego w Gorzowie 
Wlkp., nie odnotowano zgłoszeń przypadków chorób i zatruć wodozależnych.  

Jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach prawnych poza przypadkami stwierdzenia pojedynczych, jednorazowych przekroczeń 
parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.   

Dla potrzeb dowożenia wody dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., w sytuacjach 
awaryjnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. dysponuje 5 cysternami. 
Jednakże w przypadkach wystąpienia awarii obejmujących rozległe obszary miasta ich ilość może 
nie zabezpieczyć ciągłości dostaw wody.  
Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji w 2017r. wzrósł do poziomu 97,9%.  
W 2017r. poszerzono kwaterę przeznaczoną do składowania odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest znajdującą się na składowisku odpadów komunalnych i przemysłowych 
zlokalizowanym w dzielnicy Chróścik, administrowanym przez Inneko Sp. z o.o.  w Gorzowie Wlkp. 
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1. Sytuacja epidemiologiczna 

1.1. Sytuacja epidemiologiczna  

Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych  w mieście  Gorzów Wlkp. należy uznać za 
ogólnie dobrą. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych. 

W zakresie chorób szerzących się drogą naruszenia ciągłości tkanek zarejestrowano  11 
przypadków  zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typ B (2016 r.-7, 2015 r.- 6),  oraz 26 
przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typ C (2016 r.-18, 2015 r.-34). 
➢ W grupie chorób zakaźnych szerzących się drogą pokarmową liczba zachorowań na 

salmonellę wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym: zarejestrowano 36 przypadków (2016 r.-
19, 2015 r.- 15).   

Zarejestrowano 3 zbiorowe ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową - łącznie 
zachorowaniu uległo 40 osób. 

Obserwowano wzrost zachorowań na WZW typ A, zarejestrowano w mieście Gorzów 
Wlkp. 13 przypadków, podczas gdy w 2016 r. nie odnotowano żadnego.  

Liczba zachorowań na WZW A w latach poprzednich w całej Polsce  utrzymywała się na 
względnie niskim poziomie. Wynikało to głównie z poprawy warunków sanitarnych i higieny 
społeczeństwa (jakość wody pitnej, nowoczesne systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków, 
kontrola nad skażeniem żywności, mniejsze zagęszczenie ludności, itp.).   
Rok 2017 przyniósł zmiany w dotychczasowej sytuacji epidemiologicznej w zakresie tych 
zachorowań. Dane epidemiologiczne, którymi dysponuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- 
Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wskazują bowiem na wzrost zachorowań na WZW A w 
naszym kraju. Okazuje się, że w okresie od 01.01. 2017r. do 15.12.2017r. odnotowano 2854 
zachorowań w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, gdzie odnotowano ledwie 
35. 
Przyczyną wzrostu zakażeń wirusem HAV w Polsce  mogą być liczne ogniska epidemiczne 
zachorowań na WZW A, które rejestrowane były  w krajach UE oraz migracja ludzi, szczególnie ze 
wschodniej strony przybywająca do Polski w poszukiwaniu pracy. 
➢ W zakresie chorób przenoszonych drogą kropelkową obserwowano znaczny wzrost tych 

zachorowań. Zarejestrowano 2254 zachorowania na ospę wietrzną (2016 r.- 542, 2015 r.-
998).  

➢ Zanotowano również wzrost zachorowań podejrzeń/zachorowań na grypę - 7110 przypadków 
(2016 r.- 3042; 2015 r.- 1932). W 36 przypadkach  grypa potwierdzona była badaniem 
wirusologicznym, a w 10 przypadkach powiązana epidemiologicznie z przypadkiem 
potwierdzonym. 

Pozostałe jednostki chorobowe: 
➢ Odnotowano 36 przypadków zachorowań na chorobę odzwierzęcą - boreliozę z Lyme    (2016 

r.- 13, 2015 r. - 9). 
➢ Do szczepień p/wściekliźnie zakwalifikowano 24 osoby pokąsane przez nieznane zwierzęta 

(2016 r.- 30, 2015 r. -19). 
➢ Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób przeciwko, którym prowadzone są szczepienia 

ochronne należy uznać za dobrą.  
➢ Zarejestrowano 8 przypadków zachorowań na świnkę (2016 r.- 4, 2015 r.- 5) oraz 2 przypadki 

na różyczkę (2016 r.-6, 2015 r.- 6). 
Zarejestrowano 17 przypadków zachorowań na gruźlicę (2016 r.- 21; 2015r.- 10). Najczęstszą 
postacią gruźlicy, tak jak w latach poprzednich była gruźlica płuc.  
 
1.2. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
 

W 2017 r. kontrole stanu sanitarnego przeprowadzano w podmiotach leczniczych 
wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitale), ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne (przychodnie, poradnie, ośrodki zdrowia, laboratoria medyczne, zakłady 
rehabilitacji) oraz w obiektach prowadzących działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej 
(indywidualne i grupowe praktyki lekarskie i pielęgniarskie). 
Kontrole dotyczyły  bieżącego stanu sanitarno-higienicznego oraz spełnienia przez placówki 
wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.   
W trakcie kontroli zwracano uwagę na zagadnienia dotyczące procesów sterylizacji wyrobów 
medycznych, mycie i dezynfekcję powierzchni oraz na postępowanie z odpadami medycznymi 
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i odzieżą ochroną personelu. 
Zakres kontroli obejmował również prowadzenie przez podmioty lecznicze dokumentacji 
dotyczącej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 
związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
prowadzono postępowania administracyjne.  
Bieżący stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny większości placówek nie budził zastrzeżeń 
Ogólna ocena stanu sanitarnego skontrolowanych placówek była zbliżona do stwierdzonej 
w latach poprzednich. W większości skontrolowanych obiektów utrzymany był należyty stan 
higieniczno-sanitarny. Drobne uchybienia z tego zakresu były korygowane doraźnie w trakcie 
kontroli. 

Podczas kontroli stwierdzono poprawę stanu sanitarno-technicznego w pomieszczeniach 
jednostek organizacyjnych w szpitalu przy ul. Jana Dekerta 1, przy jednoczesnym pogarszaniu się 
stanu sanitarno-technicznego w szpitalu przy ul Franciszka Walczaka 42.  
Szpital prowadzi szereg inwestycji budowlanych w celu poprawy warunków udzielania świadczeń 
medycznych, m.in. w Zespole Szpitalnym przy ul. Jana Dekerta 1 trwają prace remontowe 
poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala, budowa Ośrodka Radioterapii oraz rozbudowa 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ponadto wykonywane są prace remontowe wynikające z 
bieżących potrzeb oraz z nałożonych przez PPIS w Gorzowie Wlkp. decyzji administracyjnych.  
W drugiej połowie 2017 r. w Zespole Szpitalnym przy ul. Franciszka Walczaka 42 rozpoczęto  
prace remontowe pawilonu VIII, w którym funkcjonuje Oddział Reumatologii i Chorób Płuc oraz  
pawilonu I, w którym funkcjonuje Zakład Opiekuńczo Leczniczy 1A i 1B. W stosunku do podmiotu 
prowadzone są postępowania administracyjno-egzekucyjne. 
W dalszym ciągu występują trudności w dostosowaniu szpitala (budynki przy ul. Franciszka 
Walczaka 42) do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, co wynika w dużej mierze z lokalizacji oddziałów w starych 
budynkach, braku funkcjonalności pomieszczeń oraz ograniczonej możliwości technicznych 
przystosowania do wymagań. 
Znacznie mniejsze trudności w dostosowaniu do wymogów w/w rozporządzenia występują 
 w Zespole Szpitalnym przy ul. Jana Dekerta 1, w którym specyficzne wymagania dla tego typu 
obiektów uwzględnione były już na etapie projektowania.  
 W związku z częściowym niezrealizowaniem programu dostosowawczego Zarząd 
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. złożył wniosek do 
PPIS w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii o wpływie niespełnienia wymagań na bezpieczeństwo 
pacjentów. 
 
1.3. Szczepienia ochronne 
 

Przeprowadzono 44 kontrole w placówkach realizujących obowiązkowe szczepienia 
ochronne. Wydano 28 pisemnych zaleceń dotyczących sposobu monitorowania wymaganej 
temperatury przechowywania preparatów szczepionkowych.  
Na podstawie zgłoszeń lekarzy stwierdzono wzrost liczby osób uchylających się od szczepień 
obowiązkowych u małoletnich dzieci. Rośnie liczba rodziców, którzy odmawiają szczepień nowo 
narodzonych dzieci w oddziałach noworodkowych. Z terenu powiatu grodzkiego w latach 2015-
2017  otrzymano 109 zgłoszeń dzieci, u których rodzice/ opiekunowie prawni odmawiają 
wykonania szczepień obowiązkowych. Do rodziców odmawiających wykonania szczepień u swoich 
dzieci skierowano 8 upomnień oraz przesłano do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 6 wniosków o wszczęciu egzekucji administracyjnej 
oraz 6 tytułów wykonawczych o charakterze niepieniężnym w związku z niepoddaniem dziecka 
szczepieniom ochronnym. Wydano 4 postanowienia w sprawie oddalenia zarzutów w sprawie 
prowadzonych postępowań dotyczących zaległych szczepień ochronnych. Wysłano do 31 osób 
pisma edukacyjne dotyczące szczepień ochronnych.  
Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w 2017 r. była dostateczna. Liczba zaszczepionych 
dzieci do liczby dzieci podlegających uodpornieniu w danym roczniku urodzenia utrzymywała się 
na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich.  
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Rocznik 

Szczepienia 

przeciw 

       

2017 rok 

     

      2016 rok 

      

     2015 rok 

13 miesiąc życia 

odra, świnka,    

różyczka 

      1423 

dzieci w roczniku 

uodporniono 71,5% 

       1425 

 dzieci w roczniku 

uodporniono 73% 

      1401 

dzieci w roczniku 

uodporniono 94,8% 

6 rok życia 

błonica, tężec, 

krztusiec 

       1491 

dzieci w roczniku 

uodporniono 70,8% 

       1545 

dzieci w roczniku 

uodporniono 78,4% 

       1542 

dzieci w roczniku 

uodporniono 91,8% 

9 rok życia 

II dawka odra, 

świnka, różyczka 

       1690 

dzieci w roczniku 

uodporniono 79,8% 

       1490 

dzieci w roczniku 

uodporniono 79,2% 

      1495 

dzieci w roczniku 

uodporniono 92,4% 

14 rok życia 

błonica, tężec 

       1056 

dzieci w roczniku 

uodporniono 82,3% 

       1171 

dzieci w roczniku 

uodporniono 84,4% 

       1184 

dzieci w roczniku 

uodporniono 93,8% 

19 rok życia 

błonica, tężec 

        1309 

osób w roczniku 

uodporniono 72,9% 

       1257 

osób  w roczniku 

uodporniono 71,5% 

        1271 

osób w roczniku 

uodporniono 87,2% 

 

Tabela 1. Dane dotyczące ilości wykonanych obowiązkowych szczepień ochronnych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Działalność kontrolno-represyjna 
 

Przeprowadzono 367 kontroli sanitarnych, w tym 66 kontroli w Wielospecjalistycznym 
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z o. o.  

Wydano 63 decyzje administracyjne, w tym 31 decyzji rachunkowych za wykonane 
czynności kontrolne w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości. Wydano 1 opinię sanitarną o 
pomieszczeniach i urządzeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  
Nałożono 2 mandaty karne o łącznej kwocie 300 zł.  
W celu przymuszenia do wykonania obowiązków poprawy stanu sanitarno-higienicznego w 
Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z o. o. wydano                 
4 postanowienia o nałożeniu kary grzywny na łączna kwotę 15.000 zł. 
 

1.4. Podsumowanie 

 

➢ Obserwowano wzrost zachorowań na WZW typ A, zarejestrowano w mieście Gorzów Wlkp.    

13 przypadków, podczas gdy w 2016 r. nie odnotowano żadnego; 

➢ Poza zwiększoną liczbą zachorowań na WZW typ A nie obserwowano epidemicznego 

występowania pozostałych chorób zakaźnych, zaś wzrost liczby zachorowań na niektóre 

choroby zakaźne miał podobnie, jak w latach ubiegłych, charakter sezonowy lub był 

kontynuacją obserwowanych wcześniej trendów wieloletnich; 

➢ Realizacja programu szczepień ochronnych utrzymywała się na zbliżonym poziomie, jak w 

latach poprzednich; 

➢ Na podstawie zgłoszeń lekarzy stwierdzono wzrost liczby osób uchylających się od szczepień 

obowiązkowych u małoletnich dzieci. Rośnie liczba rodziców, którzy odmawiają szczepień 

dzieci nowo narodzonych w oddziałach noworodkowych; 

➢ Bieżący stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny większości podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą nie budził zastrzeżeń, kontrole nie wykazały rażących nieprawidłowości 

w bieżącym stanie sanitarnym, natomiast drobne uchybienia były korygowane doraźnie w 

trakcie kontroli. 
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2. Warunki zdrowotne środowiska bytowania mieszkańców 
2.1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

W 2017 roku nadzorem sanitarnym objęto 6 urządzeń zaopatrujących ludność w wodę 
przeznaczoną do spożycia, tj.: 
➢ 1 wodociąg publiczny dostarczający wodę dla ok. 99 % mieszkańców Gorzowa Wlkp., 
➢ 5 indywidualnych ujęć wody służących do działalności handlowej lub publicznej. 
Łącznie przeprowadzono 96 kontroli, w tym 79 z pobraniem próbek wody do badań 
laboratoryjnych, które przebadano pod kątem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. 
Jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach prawnych poza przypadkami stwierdzenia w 6 próbkach  jednorazowych przekroczeń 
parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.   

 

Kontynuowano badania ciepłej wody użytkowej w kierunku 
obecności bakterii z rodzaju Legionella sp. w 2 zespołach 
szpitalnych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Sp. 
z o.o. w Gorzowie Wlkp. Jakość wody w badanym zakresie 
odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach prawnych.  
 
 

 

2.2. Awaryjne zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

Dla potrzeb dowożenia wody dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., w sytuacjach 
awaryjnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. dysponuje 5 cysternami. 
Jednakże w przypadkach wystąpienia awarii obejmujących rozległe obszary miasta ich ilość może 
nie zabezpieczyć ciągłości dostaw wody.  

Obowiązek posiadania rezerwowego zaopatrzenia w wodę dotyczy także szpitali. Zespół 
Szpitalny przy ul. Dekerta Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., jako 
źródło rezerwowe wskazuje przyłącze do sieci wodociągu publicznego w Gorzowie Wlkp. 
Jednakże z uwagi na jego nieużytkowanie, w przypadku awarii własnego ujęcia wody szybkie 
przełączenie szpitala na zasilanie wodą z wodociągu miejskiego może okazać się nieskuteczne. Z 
kolei Zespół Szpitalny przy ul. Walczaka 42, korzystający z wody podawanej z wodociągu 
miejskiego, nie posiadał rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę. Jako rezerwowe źródło 
zaopatrzenia w wodę szpital  wskazuje utrzymaną w eksploatacji jedną ze studni głębinowych 
funkcjonującego wcześniej ujęcia indywidualnego. Jednakże szybkie uruchomienie tego ujęcia w 
sytuacji awaryjnej nie jest technicznie możliwe. 
 
2.3. Gospodarka ściekami i odpadami i komunalnymi 
 

Odpady z terenu miasta kierowane są na składowisko odpadów komunalnych                          
i przemysłowych zlokalizowane w dzielnicy Chróścik, administrowane przez Inneko Sp. z o.o.  w 
Gorzowie Wlkp. W 2017r. poszerzono kwaterę przeznaczoną do składowania odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest.  

Odpady niebezpieczne, pochodzące głównie z sektora medycznego i placówek 
weterynaryjnych, są zagospodarowywane w spalarni odpadów niebezpiecznych działającej przy 
Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
Natomiast ścieki komunalne i przemysłowe z terenu miasta i ościennych gmin odprowadzane są 
do oczyszczalni ścieków przy ul. Kostrzyńskiej, administrowanej przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.   

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji w 2017 roku wzrósł do poziomu 97,9%.  
 

2.4. Obiekty użyteczności publicznej 
W 2017r. pod nadzorem znajdowały się 523 obiekty użyteczności publicznej. 

Skontrolowano 255 obiektów, co stanowiło 48,75 % ich ogólnej liczby. W obiektach tych  
przeprowadzono 267 kontroli sanitarnych, w tym 7 z pobraniem próbek wody z basenów 
kąpielowych. Ponadto prowadzono kontrole dodatkowe, wynikające z bieżących potrzeb 
(interwencje, kontrole w związku z wydawaniem opinii w sprawie imprez masowych, nadzór 
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nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w tym ekshumacjami). Wydano 155 
decyzji administracyjnych, w tym 99 zezwalających na ekshumację zwłok i szczątków 
ludzkich.  

Kontrole obejmowały sprawdzenie warunków sanitarno – higienicznych oraz sposób 
prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi (zakłady kosmetyczne, solaria, 
zakłady pogrzebowe), a także ocenę jakości wody z basenów kąpielowych.  
Stan sanitarno – higieniczny skontrolowanych obiektów w większości został oceniony jako 
dostateczny. W 46 obiektach zakwestionowano stan sanitarno-techniczny lub sanitarno-
higieniczny. Osoby odpowiedzialne zostały ukarane mandatami karnymi (34 mandaty karne na 
kwotę 6 950zł) lub nałożono na nie decyzje administracyjne (5).  

W 2017r. skontrolowano 4 całoroczne baseny kryte. Stan sanitarno-higieniczny Centrum 
Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianka oceniono jako dobry, stan sanitarno-higieniczny 
pozostałych 3 obiektów jako dostateczny. W obiektach tych przeprowadzono łącznie 17 kontroli (w 
tym 7 z pobraniem próbek wody). 
 Na podstawie wyników badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz 
kontroli wewnętrznej oceniono jakość wody w 4 gorzowskich basenach. Wydano 4 zbiorcze roczne 
oceny wody na pływalniach. W dwóch z nich (Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego „Słowianka 
oraz Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy) jakość wody spełniała wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać woda na pływalniach. W przypadku basenu w Hotelu „Gracja” prowadzone 
na bieżąco działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości wody. Z uwagi na brak 
przydatności wody w basenie „Wodny Świat” przy ul. Kombatantów obiekt był przez ok. pół roku 
wyłączony z eksploatacji,  ostatecznie właściciel zaprzestał działalności. 
 

Jak co roku, kontrolami objęto stan sanitarny 
parków, placów zabaw oraz zlokalizowanych tam 
piaskownic. Ich stan oceniono jako dostateczny.  
Administratorzy/zarządcy większości obiektów 
dokonywali jednokrotnej wymiany piasku w 
piaskownicach (raz w sezonie). W wielu miejscach 
wprowadzono dodatkowo zabezpieczenia placów 
zabaw oraz piaskownic przed dostępem zwierząt 
(m.in. w postaci ogrodzenia piaskownic). Praktyka 
jednak pokazuje, że nie zawsze zastosowane 
rozwiązania chronią w pełni te miejsca przed 

zanieczyszczeniem (np. odchodami ptaków, małych zwierząt). 
 
2.5. Interwencje 

Przyjęto 55 pism interwencyjnych, z czego 27 dotyczyło stanu sanitarno – technicznego 
budynków mieszkalnych i posesji oraz otoczenia człowieka, 13 dotyczyło stanu sanitarnego 
obiektów użyteczności publicznej, a 7 dotyczyło jakości wody. 52 sprawy rozpatrzono we własnym 
zakresie, 27 z nich uznano za zasadne.  

2.6. Podsumowanie 
➢ W celu zapewnienia dla wszystkich mieszkańców możliwości korzystania z wody  
o kontrolowanej jakości oraz możliwości bezpiecznego dla środowiska odprowadzania ścieków 
należy kontynuować dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  
w peryferyjnych częściach miasta oraz obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
(szczególnie w rejonach wrażliwych na zalania i podtopienia). 
➢ Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie odpowiadała 
wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawnych poza pojedynczymi 
przypadkami stwierdzenia jednorazowych przekroczeń parametrów fizykochemicznych i 
mikrobiologicznych.    
➢ W dalszym ciągu istnieje potrzeba doskonalenia procedur dotyczących awaryjnego 
zaopatrzenia w wodę, szczególnie w zakresie szybkiego uruchamiania zastępczych źródeł wody 
oraz informowania odbiorców o miejscu i przedziale czasowym dostarczania wody dobrej jakości.  
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3. Stan sanitarny obiektów żywnościowo – żywieniowych 
 
3.1.  Jakość zdrowotna środków spożywczych wprowadzanych do obrotu 

W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobierano próbki żywności do badań 
laboratoryjnych w kierunku wykrywania między innymi: zanieczyszczeń mikrobiologicznych, 
obecności metali ciężkich szkodliwych dla zdrowia, skażenia promieniotwórczego, pozostałości 
pestycydów, wykrywania materiału genetycznie zmodyfikowanego, obecności 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, oceny oznakowania produktów oraz 
wykrywania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych 
obecnych w mięsie wieprzowym i wołowym.  

Pobrano 442 próbki żywności. Zakwestionowano 31 próbek, w tym 22 próbki ze względu na 
nieprawidłowe znakowanie produktów. 
Do badań laboratoryjnych w kierunku obecności migracji ołowiu i kadmu oraz cech 
organoleptycznych pobrano 4 próbki wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Próbek 
nie kwestionowano.  

 
Funkcjonowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach 
Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt ( system RASFF )  

 
W 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 
do systemu RASFF skierował 3 powiadomienia informacyjne dotyczące 
przekroczenia pestycydu chlorpyryfos w 3 próbkach kapusty. 
 
 
Ponadto w 2017r. wpłynęło łącznie 26 powiadomień w systemie RASFF 

dotyczących między innymi:  
➢ zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody źródlanej bakterią Pseudomonas, mięsa drobiowego 

bakterią Salmonella enteritidis; czekolady, pieprzu czarnego mielonego, kminu rzymskiego 
oraz imbiru bakteriami Salmonella; 

➢ przekroczeniem najwyższego poziomu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(związki powodujące zmiany nowotworowe w różnych tkankach) stwierdzonego w oleju 
słonecznikowym; 

➢ zawyżonym poziomem pestycydów (np. w rodzynkach, kapuście); 
➢ obecnością w suplementach diety substancji niedozwolonych (np. N-izopropyleno synefryna) 
na podstawie, których monitorowano wycofanie z obrotu produktów niebezpiecznych zgłoszonych 
w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach 
Żywienia Zwierząt (RASFF). 

 
3.2. Działalność kontrolno-represyjna. 

Na terenie miasta działało 1271 obiektów żywnościowo-żywieniowych, 20 obiektów obrotu 
kosmetykami oraz 1 zakład produkcji kosmetyków. Przeprowadzono 1026 kontroli obiektów 
żywnościowo-żywieniowych i kosmetyków. 
Wydano 329 decyzji administracyjnych, w tym 4 decyzje unieruchamiające: cukiernię oraz 3 
zakłady żywienia zbiorowego otwartego.  
Nałożono 167 mandatów karnych, na łączną kwotę 35.300 zł. Najczęściej mandaty nakładano w 
zakładach obrotu żywnością (89 mandatów na łączną kwotę 14.650 zł) oraz w zakładach żywienia 
zbiorowego otwartego (56 mandatów na łączną kwotę 12.600 zł). 
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Tabela 2. Ocena stanu sanitarnego obiektów produkcji i obrotu żywnością za rok 2017.   

 

Lp. 

 

Grupa obiektów 

 

 

Ilość obiektów 

wg ewidencji  

Ilość obiektów 

skontrolowanyc

h 

Ilość 

kontroli 

Ilość kontroli  

podczas których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

% kontroli 

kwestionujących 

stan sanitarno-

higieniczny 

2017r.  2017r. 2017r. 2017r. 2017r. 

1. 
Zakłady produkcji 

żywności 
81 52 92 18 20% 

2. 
Obiekty obrotu 

żywnością 
680 303 543 108 20% 

3. 
Zakłady żywienia 

zbiorowego otwarte 
339 141 228 74 32% 

4. 

Zakłady żywienia 

zbiorowego 

zamknięte 

131 107 138 49 35% 

5. 

Zakłady produkujące 

lub wprowadzające 

do obrotu 

opakowania 

przeznaczone do 

kontraktu z 

żywnością 

40 20 22 1 4% 

6. 

Obiekty produkcji, 

konfekcjonowania i 

obrotu kosmetykami 

21 3 3 0 0% 

ogółem 1292 626 1026 250 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Stan sanitarny nadzorowanych grup obiektów wyrażony w ilości kontroli 
kwestionujących stan  sanitarno-higieniczny w stosunku do kontroli przeprowadzonych w danej 
grupie obiektów w 2017r. 
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  W związku z wystąpieniem na terenie powiatu gorzowskiego ognisk zjadliwej grypy ptaków 
przeprowadzono 168 kontroli sanitarnych w obiektach żywnościowo-żywieniowych i wizji lokalnych 
na targowiskach i zwyczajowych miejscach sprzedaży ulicznej, w celu sprawdzenia źródeł 
pochodzenia jaj konsumpcyjnych i mięsa drobiowego oraz przestrzegania rozporządzenia 
Wojewody Lubuskiego w zakresie zakazu sprzedaży targowiskowej drobiu, mięsa drobiowego i jaj 
konsumpcyjnych.  
 
3.3. Współpraca z innymi jednostkami nadzoru i kontroli oraz władzami administracyjnymi 

W związku ze sprawowaniem urzędowej kontroli żywności podejmowano współpracę z 
Inspekcją Weterynaryjną, Komendą Miejską Policji, Urzędem Miejskim Gorzów Wlkp., Urzędem 
Miejskim Kostrzyn nad Odrą, Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, Państwową Inspekcją 
Handlową, Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektoratem Ochrony Środowiska.  

 
 

3.4. Podsumowanie 
➢ Interweniowano 95 razy na sygnały klientów dotyczące nieprawidłowości w obiektach 

żywnościowo-żywieniowych. W 35 przypadkach kontrole potwierdziły zasadność interwencji.  
➢ Skierowano 3 powiadomienia informacyjne do Systemu Wczesnego Ostrzegania o 

Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF). 
➢ Monitorowano wycofanie z obrotu 26 produktów niebezpiecznych zgłoszonych w Systemie 

Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia 
Zwierząt (RASFF). 

➢ W związku z naruszeniem stanu sanitarno-higienicznego wydano 59 decyzji administracyjnych, 
w tym 4 decyzje unieruchamiające zakłady; 

➢ Nałożono 167 mandatów karnych, na łączną kwotę 35.300 zł.  
➢ Skierowano 19 wniosków o nałożenie kary pieniężnej do Lubuskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za prowadzenie działalności  
w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzającą lub wbrew decyzji o unieruchomieniu zakładu 
oraz za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych. 

➢  

4.1.3 4.Warunki higieniczno-sanitarne środowiska pracy  

 
4.1.  Działalność kontrolno-represyjna 

W 2017r. nadzorem sanitarnym objęto 388 zakładów zatrudniające 23999 pracowników. 
Przeprowadzono 207 kontroli w 183 zakładach zatrudniających 14744 pracowników, 
uczestniczono w 12 odbiorach obiektów zgłoszonych do użytkowania, w tym w 10 przypadkach 
dotyczyło to rozbudowy już funkcjonujących podmiotów, a w 2 przypadkach nowopowstałych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 2. Odsetek najistotniejszych uchybień stwierdzonych w zakładach pracy w 2017r. na 
terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
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Wydano łącznie 21 decyzji administracyjnych (2016r.- 16), w tym 14 decyzji nakładających 
na pracodawców obowiązki poprawy stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, 
przeprowadzenia wymaganych badań czynników szkodliwych występujących w środowiska pracy 
oraz sporządzenia prawidłowej oceny ryzyka zawodowego.  
 
4.2.  Narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy 

 
Tabela 3. Liczba narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia w latach 2015-2017. 

Czynnik szkodliwy 

Liczba pracowników narażonych 

2015 2016 2017 

Hałas 1046 1052 940 

Drgania miejscowe i ogólne 41 69 33 

Pyły organiczne i przemysłowe 19 15 27 

Substancje chemiczne 19 14 11 

Czynniki rakotwórcze i mutagenne 331 450 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Liczba zakładów z przekroczeniami norm higienicznych czynników szkodliwych 
występujących w środowisku pracy w latach 2015-2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 4.  Liczba narażonych na czynniki szkodliwe w latach 2015-2017. 
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Głównym czynnikiem szkodliwym występującym w środowisku pracy w natężeniach 
przekraczających normy higieniczne jest hałas. Narażeni na niego są głównie pracownicy  
podmiotów produkujących tworzywa sztuczne (wyroby chemiczne) lub gotowe wyroby metalowe. 
Pracodawcy wdrożyli programy organizacyjno-techniczne zmierzające do ograniczenia narażenia 
na hałas, wyposażyli pracowników w środki ochrony indywidualnej słuchu dobrane do widma 
hałasu, stan narządu słuchu pracowników monitorowany jest przez lekarzy medycyny pracy. 
Ostatnia choroba zawodowa narządu słuchu spowodowana pracą w narażeniu na hałas 
stwierdzona została w 2009r. 

Spadek liczby osób pracujących w narażeniu na wibracje i hałas związany jest m. in. ze 
zmniejszeniem liczby zatrudnionych i ze zmiennymi warunkami natężenia pracy w podmiotach 
zajmujących się produkcją gotowych elementów metalowych, w których narażenie na hałas wynika 
z procesów mechanicznej obróbki metalu, a narażenie na wibracje wynika ze stosowania 
elektrycznych szlifierek ręcznych. Zmienne warunki pracy wynikają z różnej ilości i wielkości 
otrzymywanych zleceń, większość zakładów wytwarza elementy na zlecenia podmiotów 
zewnętrznych. 

Spadek liczby pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze i mutagenne związany jest 
m.in. z wycofaniem z użycia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
sterylizatora gazowego, w którym stosowany był tlenek etylenu, zmiana form zatrudnienia części 
personelu medycznego (z umów o pracę na kontrakty) czy z nieznacznym spadkiem zatrudnienia 
na stanowiskach, gdzie występowało narażenie na czynniki rakotwórcze. 
 

5 4.3. Choroby zawodowe 

 
Wydano 8 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, od 1 decyzji wpłynęło odwołanie. 

Ponadto wydano 2 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Liczba wydanych decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych w latach 2014-2017. 

 

Wśród stwierdzanych chorób zawodowych od lat dominują przewlekłe choroby układu 

ruchu i przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem 

wykonywania pracy (dotyczy prac, w których pracownicy wykonują wielokrotnie powtarzane i w 

wymuszonym tempie ruchy rąk). Od kilku lat nie stwierdza się chorób zawodowych będących 

wynikiem narażenia na mierzalne czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy t.j. pył, 

substancje chemiczne, hałas. 

 

4.5.  Interwencje 

 

W 2017r. rozpatrzono 8 interwencji dotyczących: 

➢ braku dostatecznego ogrzewania w okresie zimowym pomieszczeń pracy i pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych (2 przypadki- zasadne),  

➢ niewłaściwych warunków w pomieszczeniach pracy (3 przypadki- niezasadne),  
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➢ brak odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych do spożywania przez pracowników 

posiłków własnych, nieuzasadniona, 

➢ niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez firmę sprzątającą pomieszczenia pracy 

zleceniodawcy, nieuzasadniona, 

➢ zalanie towaru i pomieszczenia pracy nieczystościami ze studzienki kanalizacyjnej, zasadna. 

 

4.6. Podsumowanie 

 

W roku sprawozdawczym, w  porównaniu do roku 2016r. i lat poprzednich, odnotowano: 

➢ Utrzymującą się na porównywalnym poziomie liczbę pracowników zatrudnionych                       

w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, dominującym czynnikiem 

szkodliwym jest hałas, 

➢ Wśród stwierdzanych chorób zawodowych od lat dominują przewlekłe choroby układu ruchu i 

przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania 

pracy, 

 

4.7.  Nadzór nad środkami zastępczymi 

 

Przeprowadzono 1 kontrolę obiektu, w 

którym podejrzewano wprowadzanie do obrotu 

środków zastępczych, kontrola nie potwierdziła 

podejrzeń. 

 

W 2017r. nie stwierdzono na terenie miasta podmiotów prowadzących stacjonarne punkty 

sprzedaży środków zastępczych, Zauważyć należy wyraźny trend odchodzenia od dystrybucji 

środków zastępczych w punktach stacjonarnych na rzecz sprzedaży dilerskiej bezpośredniej 

sprzedaży przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy i Internet. Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, nie będąc służbą wyposażoną w narzędzia do zwalczania handlu dilerskiego i e-handlu 

współpracuje z organami ścigania.  

W związku z powyższym w 2017r. Komenda Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komenda 

Miejskiej Policji w Kostrzynie nad Odrą, Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratura 

Rejonowa w Gorzowie Wlkp. przekazała do tutejszego organu 26 spraw dotyczących podejrzenia 

wprowadzania do obrotu środków. Zgodnie z kompetencją tutejszego organu na podstawie 

przekazanych spraw wszczęte zostały postępowania administracyjne w sprawie podejrzenia 

wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych.  

Wydano 37 decyzji, w tym 3 nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 150.000 zł, na 

podmioty które w 2016r. prowadziły na terenie miasta sklepy ze sprzedażą środków zastępczych, 

1 obciążającą kosztami za przeprowadzone badania laboratoryjne oraz 17 decyzji o przepadku na 

rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu zatrzymanych środków u osób fizycznych podczas interwencji 

policyjnych.  

 

Dodatkowo przeprowadzono przesłuchania osób podejrzanych o wprowadzanie do obrotu 
środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych dla potrzeb prowadzonych 
postępowań w tym zakresie przez PPIS w Szczecinie oraz  PPIS w Krakowie. 

Po otrzymaniu w 2017r. wyników badań pobranych w 2010r. próbek do badań w kierunku 
obecności środków zastępczych prowadzono analizę 11 postępowań w sprawie wprowadzania do 
obrotu środków zastępczych, które zostały wszczęte w 2010r.  
 

4.8. Podsumowanie 

 

➢ W ramach nadzoru nad środkami zastępczymi wydano 37 decyzji administracyjnych, w tym 3 
decyzje nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 150.000 zł za wprowadzanie do obrotu 
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środków zastępczych,  
➢ Zauważyć należy wyraźny trend odchodzenia od dystrybucji środków zastępczych w punktach 

stacjonarnych na rzecz sprzedaży dilerskiej bezpośredniej sprzedaży przez osoby 
indywidualne lub zorganizowane grupy i Internet.  

➢ Państwowa Inspekcja Sanitarna, nie będąc służbą wyposażoną w narzędzia do zwalczania 
handlu dilerskiego i e-handlu współpracuje z organami ścigania.  

 

5. Warunki sanitarne w placówkach wychowania i nauczania 

  
5.1.  Działalność kontrolo- represyjna 

 

W roku 2017 pod nadzorem sanitarnym znajdowało się 105 placówek nauczania i wychowania. 
Przeprowadzono 87 kontroli stanu sanitarno-higienicznego. Wydano 21 decyzji administracyjnych, w 
tym 9 decyzji zmieniających termin wykonania obowiązków dotyczących poprawy stanu sanitarno-
higienicznego wydanych na wniosek dyrektorów szkół I przedszkoli.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6.  Placówki będące pod nadzorem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży. 

W ubiegłym roku został oddany do użytku Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Maczka 23.  Obecnie na 
terenie miasta funkcjonują 4 żłobki publiczne, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do 
lat 3. W każdym funkcjonują 4 oddziały z możliwością przyjęcia 100 dzieci. Łącznie żłobki 
dysponują 400 miejscami dla dzieci. 

Swoją działalność zawiesiło 1 niepubliczne przedszkole (Niepubliczne Przedszkole „Zielona 
Przystań”, ul. Obotrycka 6). 

W 15 placówkach zostały wykonane nałożone decyzjami administracyjnymi obowiązki 
dotyczące poprawy warunków sanitarno – higienicznych i technicznych pomieszczeń pobytu 
uczniów oraz przedszkolaków. Przeprowadzono m.in. remonty sal dydaktycznych, wymianę podłóg 
w gabinetach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych, remonty pomieszczeń sanitarnych dla 
uczniów i przedszkolaków, tarasów, schodów zewnętrznych i ogrodzeń, wymianę stolarki okiennej. 
Przekazywane środki finansowe na realizację obowiązków nałożonych przez PPIS w Gorzowie 
Wlkp. na przestrzeni ostatnich dwóch lat zdecydowanie wzrosły. Widać to między innymi poprzez 
ilość wykonywanych prac remontowych oraz mniejszą liczbę wpływających wniosków, z prośbą o 
przedłużenie terminu realizacji obowiązków określonych w decyzjach. 
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Tabela 4. Aktualne zobowiązania poprawy stanu sanitarno- higienicznego i technicznego 

nałożone w drodze decyzji administracyjnych. 

 

Lp. 

 
Nazwa placówki 

Poprawa stanu sanitarno-
higienicznego, technicznego 

Data wydania pierwszej 
decyzji / ostatni nowy termin 
realizacji 

Liczba 
udzielonych 
prolongat 

1. 
Przedszkole 
Miejskie nr 33  
ul. Walczaka 4 

- pomieszczenie sanitarne dla 
dzieci w sąsiedztwie sali zabaw nr 
041 na I piętrze. 

16.03.2017r. / termin 
realizacji decyzji do dnia  
31.08.2018r. 

- 

2. 
Szkoła 
Podstawowa nr 12 
ul. Dobra 16 

 
- 7 okien sali rekreacyjno - 
zastępczej. 

- 03.04.2017r. /termin 
realizacji decyzji do dnia  
31.08.2018r. 

 
-  
 
 

3. 
Przedszkole 
Miejskie nr 3 
ul. Słoneczna11 

- sufit w pomieszczeniu sanitarnym 
w sąsiedztwie sali zabaw grupy IV 
na I piętrze. 

12.04.2017r. /termin 
realizacji decyzji do dnia  
31.08.2018r. 

- 

4. 

Szkoła 
Podstawowa nr 10 
ul. Towarowa 21 
 

- podłoga w salce rekreacyjnej, 
- oświetlenie w sali gimnastycznej 
(17punktów świetlnych). 

- 02.06.2017r./ termin 
realizacji decyzji do dnia  
31.08.2018r. 

 
-  

5. 
Przedszkole 
Miejskie nr 14 
ul. Kasprowicza 10 

- sprzęt zabawowy na placu zabaw 
- 03.11.2016r./ termin 
realizacji obowiązku do dnia  
31.12.2018r. 

 
- decyzja 1 raz 
prolongowana 

6. 

Szkoła 
Podstawowa nr 4  
ul. Kobylogórska 
110 

- ściany i sufit na klatce schodowej 
przy sali gimnastycznej, 
- ściany, sufit, oświetlenie w salach 
lekcyjnych nr 12, 13 na I piętrze, 
- ściany, sufit, podłoga, oświetlenie 
w Sali lekcyjnej nr 14 na I piętrze. 

24.11.2016r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2018r. 

- decyzja 1 raz 
prolongowana 

7. 

Szkoła 
Podstawowa nr 1  
ul. Dąbrowskiego 
23 

- stolarka okienna w salach 
lekcyjnych nr 22 i 27 na II piętrze, 
- ściany i sufity w salach lekcyjnych 
nr 22 i 27 oraz w auli na II piętrze. 

30.06.16r / termin realizacji 
decyzji do dnia  31.08.2018r. 
 

- decyzja 1 raz 
prolongowana 
 

8. 
Szkoła 
Podstawowa nr 9 
ul. Nowa 7 

- schody od strony głównego 
wejścia od ul. Nowej. 

- 29.03.2016r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2018r. 

- decyzja 
prolongowana 
2 razy 

9. 

Szkoła 
Podstawowa nr 20 
ul. Szarych 
Szeregów 7 

- 2 sanitariaty w segmencie A i 1 
sanitariat w segmencie D. 
- stolarka okienna. 

- 06.09.2002r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2018r. 
 - 20.11.1998r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2019r. 
 

- decyzja 10 
razy 
prolongowana 
- decyzja 
wielokrotnie 
prolongowana 

10 
Szkoła 
Podstawowa nr 7, 
ul. Estkowskiego 3 

- sale lekcyjne nr 2017 i 208 na I 
piętrze. 
- sala nr 123 na parterze. 

- 09.03.2016r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2018r. 
- 23.06.2015r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.12.2018r. 

- decyzja 
prolongowana 
1 raz 
 
- decyzja 
prolongowana 
2 razy 

11 
Przedszkole 
Miejskie nr 27, ul. 
Śląska 42 

- ściany i sufit na ciągu 
komunikacyjnym na II piętrze 

- 10.11.2015r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2018r. 

- decyzja 
prolongowana 
2 razy 

12 
Szkoła 
Podstawowa nr 6, 
ul. Gwiaździsta 14 

- podłogi w salach lekcyjnych nr 25, 
32, 40, 41, 42. 

- 06.11.2017r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2018r. 

- 

13 
Szkoła 
Podstawowa nr 15 
ul. Kotsisa 1 

- pomieszczenie sanitarne dla 
chłopców na I piętrze, 
- pomieszczenie sanitarne dla 
chłopców na II piętrze. 

- 06.12.2017r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2018r. 

-  

14 
Przedszkole 
Miejskie nr 30, ul. 
Taczaka 1a 

- ściany w sali grupy III i IV na I 
piętrze 

- 12.12.2017r./termin 
realizacji decyzji do dnia   
31.08.2018r. 

-  
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5.2. Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania. 
 
  W roku 2017 przeprowadzono inwestycje, polegające na przystosowaniu, modernizacji                   
i wyposażeniu w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne pomieszczeń na potrzeby klas 1 – szych 
szkoły podstawowej. Tymi inwestycjami przede wszystkim zostały objęte szkoły gimnazjalne: 
➢ Gimnazjum nr 7 przy ul. Estkowskiego 3 (2 sale dydaktyczne – poprawa warunków dla ok.50 

uczniów), obecnie Szkoła Podstawowa nr 3; 
➢ Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 2a (4 sale dydaktyczne –poprawa warunków ok.100 

uczniów w każdej), obecnie Szkoła Podstawowa nr 2. 
 Zwiększono liczbę miejsc dla dzieci w funkcjonujących przedszkolach. Wykonano remonty 
budynków w: 
➢ Przedszkolu Miejskim nr 1, ul. Kosynierów Gdyńskich 29 - zorganizowano dodatkową salę 

zabaw, jadalnię i pomieszczenie sanitarne dla 1 oddziału dla 25 dzieci, 
➢ Przedszkolu Miejskim nr 32, ul. Stilonowa 20 – zorganizowano dodatkowo 2 sale zabaw i 2 

pomieszczenia sanitarne dla łącznie 50 dzieci. 
➢  Przedszkolu Miejskim nr 7 przy ul. Głowackiego 4 zorganizowano dodatkowo 2 

pomieszczenia (salę zabaw i pomieszczenie sanitarne) dla  25 dzieci.  
Pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane i wyposażone w nowe meble, pomoce 
dydaktyczne oraz urządzenia sanitarne.  
Wszystkie inwestycje przeprowadzone zostały ze środków budżetu miasta. 
 
5.3. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. 

Dożywianie uczniów prowadzono w 17 szkołach podstawowych - 10 szkół prowadziło w 
formie cateringu, a 7 szkół posiadało własny blok żywieniowy - kuchnię. Dożywianie uczniów jest 
organizowane w formie obiadów jednodaniowych. Stwierdzono, że z dożywiania w tych szkołach 
skorzystało 28% uczniów, t.j. łącznie 2192 uczniów, spośród 7627 pobierających naukę. Posiłki 
obiadowe dofinansowano dla 127 uczniów. Ponadto uczniowie szkół podstawowych brali udział w 
realizacji programu „Szklanka mleka” i  „Owoce w szkole”. Program „Szklanka mleka” realizowało 
17 szkół, z którego skorzystało 5572 uczniów, natomiast w programie „Owoce w szkole” udział 
wzięło 3424 uczniów z 14 szkół. Stwierdzono, że tak jak w roku ubiegłym dzieci chętniej korzystają 
z możliwości spożycia mleka. 

5.4. Działania podjęte w ramach promocji zdrowia. 
 

W ramach kampanii bezpieczne i zdrowe wakacje letnie oraz ferie zimowe nawiązano 
współpracę z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W trakcie kampanii podjęto edukację dzieci i młodzieży w 
zakresie bezpiecznych i zdrowych wakacji oraz ferii zimowych, profilaktyki chorób zakaźnych, 
profilaktyki uzależnień, dopalaczy oraz dystrybucji materiałów edukacyjnych w formie plakatów i 
ulotek dotyczących ww. schorzeń.  
 
5.5. Podsumowanie. 
 
➢ Stan sanitarno-higieniczny i techniczny skontrolowanych placówek nauczania i wychowania 

można ocenić jako dość dobry.  
➢ Środki finansowe mające na celu poprawę warunków pobytu oraz nauczania i wychowania 

dzieci w gorzowskich szkołach, przedszkolach i żłobkach przekazywane przez organ 
prowadzący, tj. Miasto Gorzów Wlkp., uległy zwiększeniu w porównaniu do roku 2016. 
Pozwoliło to na wykonanie wielu prac remontowych, wynikających z decyzji administracyjnych 
(łącznie 15 decyzji). 

➢ Odsetek posiłków dofinansowanych w stosunku do ogólnej liczby posiłków w skontrolowanych 
szkołach wyniósł ok. 5,8% (2014r.- 21%, 2015r. – 23%, 2016r. - 11,3%). 

➢ Ocena warunków pracy ucznia:   

• Uczniowie nadal są obciążeni zbyt ciężkimi tornistrami/plecakami. 
Analiza obciążenia uczniów szkół podstawowych tornistrami/plecakami wykazała, że 81 
uczniów na 180 objętych badaniem (45 %)  nosiło zbyt ciężkie tornistry/plecaki. 
Ergonomicznej oceny dostosowania mebli do wzrostu uczniów/przedszkolaków dokonano 
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dla 1390 stanowisk nauki dzieci.  
W 1 szkole stwierdzono nieprawidłowości w dostosowaniu mebli do ich wzrostu (4 uczniów 
miało niewłaściwie dobrane krzesełka). Nieprawidłowości usunięto na bieżąco, poprzez 
właściwy dobór krzesełek do wzrostu dzieci. 

➢ Warunki wypoczynku dzieci i młodzieży ocenione zostały jako dobre (nie nałożono mandatów, 
nie wydano decyzji). 

 

5. Działalność w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 
 

Zadania wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego posiadają 
charakter profilaktyczny, mający na celu ochronę zdrowia ludzi przebywających zarówno                  
w obszarze, jak i w sąsiedztwie planowanych przedsięwzięć. Działania te polegają na kontroli 
przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w procesach planowania, projektowania i 
realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. 
Realizując ustawowe obowiązki i zadania w zakresie zdrowia publicznego zwracano  uwagę na 
rozwiązania mające na celu m.in. ochronę ludzi oraz innych elementów środowiska przed 
ewentualnym niekorzystnym wpływem planowanych zamierzeń na poszczególnych etapach 
inwestycyjnych, tj. począwszy od planowania przestrzennego, poprzez projektowanie, budowę, aż 
do rozpoczęcia funkcjonowania inwestycji. Szczególną uwagę w tym zakresie poświęcano 
lokalizacji planowanych inwestycji, rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym, zastosowaniu 
właściwych materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz zagwarantowanie właściwych warunków 
pracy i pobytu ludzi w pomieszczeniach (właściwa funkcja pomieszczeń, odpowiednia wymiana 
powietrza w pomieszczeniach, jakość wody przeznaczonej do spożycia, dostępność do 
odpowiedni wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). 

W 2017 r. przeprowadzono na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ogółem 74 kontroli, wydano 
55 opinii sanitarnych oraz 59 decyzji rachunkowych.  

 

Tabela 5.  Działalność sekcji ZNS na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2017 r. 

 
 
 
 
 

L.p. TEMAT rok 2017 

1. 
Ilość wydanych opinii o projektach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

3 

2. Ilość wydanych opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5 

3. 
Ilość wydanych opinii w ramach procedury ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko 

3 

4. 
Ilość wydanych  opinii sanitarnych dot. konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

24 

5. Ilość uzgodnionych dokumentacji projektowych 4 

6. 
Ilość opinii sanitarnych o obiektach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, 
świetlice, apteki itp.) 

16 

 Ilość wydanych opinii ogółem 55 

6. Ilość kontroli w związku z przekazaniem do użytkowania obiektów budowlanych 41 

7. Ilość kontroli w obiektach użyteczności publicznej 18 

8. Inne kontrole i wizje lokalne 15 

9. Ilość przeprowadzonych kontroli (wizji lokalnych) ogółem 74 
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Podsumowanie: 
 
➢ W roku 2017 r. dominowały sprawy dotyczące wydania opinii sanitarnych w przedmiocie 

stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. W tym zakresie wydano 24 opinii. Z uwagi na lokalizację, skalę przedsięwzięcia 
oraz możliwe negatywne oddziaływania na zdrowie bądź życie ludzi, w 6 przypadkach 
stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

➢ Wydano opinię negatywną dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji obiektu 
sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego, w zakresie dotyczącym 
zastosowania toalet przenośnych dla widzów/kibiców, których użytkowanie nie zapewniało 
standardów i bezpieczeństwa sanitarnego na terenie obiektu użyteczności publicznej.  

➢ W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w związku z oddawanymi do użytkowania 
inwestycjami, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi.  

 

6. Działalność w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
 

Działalnością oświatowo-zdrowotną objęto 142 placówek. Przeprowadzono 108 narad z 
udziałem przedstawicieli organizacji społecznych i stowarzyszeń w zakresie metodyki oświaty 
zdrowotnej i działań na rzecz promocji zdrowia.  

W trakcie podejmowanych działań w ramach realizacji niżej wymienionych kampanii i 
programów prowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych 
uczestników.   

Przeprowadzono łącznie 50 wizytacji, dodatkowo utworzono 14 punktów informacyjno – 
edukacyjnych „ STREF ZDROWIA”, w których udzielano porad metodycznych. W ramach 
kształtowania świadomości potrzeby dbania o własne życie i zdrowie przeprowadzono 59 zajęć 
edukacyjnych wśród 1399 dzieci i młodzieży szkolnej. Na bieżąco dystrybuowano materiały 
edukacyjne. Realizowano interwencje ponadprogramowe: m.in. uczestniczono w Obchodach 
Światowego Dnia Zdrowia, Obchodach Dni Walki z Rakiem, Obchodach Miesiąca Profilaktyki Raka 
Piersi, Obchodach Światowego Dnia Bez Tytoniu, Obchodach Światowego Dnia Rzucenia Palenia, 
Obchodach Światowego Dnia Walki z AIDS. 

Tabela 6. Przeprowadzone kampanie i programy profilaktyczno-edukacyjne.  

Lp. INTERWENCJE PROGRAMOWE Lp. INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE 

1. Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” 

Cel programu: Edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród 
młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję 
zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej 
diety.  

Adresaci: uczniowie klas V – VI szkół 
podstawowych oraz klas I – III szkół 
gimnazjalnych. 

1. Lokalna Kampania Edukacyjna „Pierwszy 
dzwonek dla meningokoków” 
Cel kampanii: przekazanie informacji na temat 
konsekwencji podejmowania ryzykownych 
zachowań, unikania zakażeń oraz sposobu 
postępowania w sytuacjach gdy wystąpią pierwsze 
objawy choroby.  

Adresaci: społeczność lokalna ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

2. Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych 
Następstw Palenia Tytoniu 

Cel programu: zmniejszenie rozmiaru inicjacji 
tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz 
podniesienie świadomości dorosłych palaczy na 
temat skutków zdrowotnych, wynikających z 
biernej ekspozycji na dym tytoniowy Adresat: 
społeczność lokalna i uczniowie 

2. Lokalna Kampania Edukacyjna  
„STOP kleszczom” 

Cel kampanii: zmniejszenie liczby zachorowań na 
choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. 

Adresaci: szeroki ogół społeczeństwa 
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2.1 Antynikotynowy przedszkolny program 
edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” 

Cel programu: wzrost kompetencji rodziców w 
zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym 
tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w 
zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy 
przebywają w zadymionych pomieszczeniach, lub 
gdy dorośli palą przy nich tytoń. 

Adresat: dzieci 5 i 6 letnie oraz ich rodzice bądź 
opiekunowie 

3. Lokalna Kampania Edukacyjna „SOS dla skóry” 

Cel kampanii: podniesienie poziomu wiedzy dzieci i 
młodzieży oraz ich rodziców, a także kształtowanie 
postaw oraz zachowań w zakresie ochrony przed 
słońcem. 

Adresaci: młodzież szkolna, rodzice, właściciele 
solariów oraz społeczność lokalna. 

Działania edukacyjne zostały nasilone szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej (w tym uczestników 
wypoczynku letniego). 

2.2 Antynikotynowy Program Edukacji 
Zdrowotnej   „BIEG PO ZDROWIE” (nowy 
program) 

Cel programu: zwiększenie wiedzy i 
umiejętności uczniów na temat zdrowia w 
kontekście szkodliwości palenia papierosów.  
 

Adresat: uczniowie klas IV szkoły podstawowej 

4. Lokalna Kampania Edukacyjna 
-  „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”  

Cel kampanii : podniesienie poziomu wiedzy w 
zakresie kształtowania zdrowego stylu, radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych związanych z unikaniem 
zagrożeń w czasie wypoczynku.  

Adresaci:  
- organizatorzy, dzieci i młodzież korzystająca z 
wypoczynku zimowego. 

3. Krajowy Program Zwalczania Zakażeń HIV i 
Zapobiegania Zachorowaniom na AIDS 

Cel: ograniczenie rozprzestrzenienia się zakażeń 
HIV, szczególnie wśród młodych osób, jak 
również zachęcenie kobiet planujących 
macierzyństwo   i oczekujących dziecka do 
rozważenia wykonania testu w kierunku HIV.  

Adresat: społeczność lokalna, młodzież, osoby, 
aktywne seksualnie. 

5. Lokalna Kampania Edukacyjna 
- „ Bezpieczne i zdrowe wakacje” 

Cel kampanii :podniesienie poziomu wiedzy 
odbiorców w zakresie kształtowania zdrowego stylu 
życia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
związanych z unikaniem zagrożeń w czasie 
wypoczynku letniego  

Adresat:  organizatorzy, dzieci i młodzież 
korzystająca z wypoczynku letniego. 

4. Wojewódzki Program Profilaktyki 
Nowotworów ( zmiana nazwy) 

Cel programu: upowszechnienie wiedzy na 
temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania 
nowotworów oraz zmniejszenia liczby 
zachorowań na nowotwory złośliwe raka piersi i 
raka szyjki macicy poprzez propagowanie 
profilaktyki pierwotnej. 

Adresat: starsi uczniowie, ich rodzice, 
społeczność lokalna. 

6. Kampania edukacyjna „ Nie pozwól odlecieć 
swojemu szczęściu” 

Cel kampanii : zwiększenie wiedzy na temat 
skutków zdrowotnych używania substancji 
psychoaktywnych, a także ograniczenie ich 
stosowania.  

Adresat: społeczność, w tym uczniowie.  

5. Profilaktyczne Program Przeciwdziałania 
Uzależnienia od Alkoholu, Tytoniu oraz innych 

Środków Psychoaktywnych „ARS, czyli jak 
dbać o miłość” 

Cel programu: pogłębienie wiedzy na temat 
konsekwencji używania substancji 
psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy 
narkotyków.  

Adresat:  starsi uczniowie, społeczność lokalna 
kobiety w wieku prokreacyjnym.  

7. Kampania edukacyjna „ Nie zawsze wędzone 
trzyma dłużej” 

Cel kampanii: zachęcenie społeczeństwo do 
nierozpoczynania palenia lub do zerwania z 
nałogiem.  
Adresat: społeczność w tym uczniowie. 
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6. Wojewódzki Program Profilaktyki Wszawicy 

Cel programu: Zmniejszenie występowania 
wszawicy w środowisku szkolnym i 
przedszkolnym.  

Adresat: dzieci w wieku przedszkolnym, 
uczniowie, rodzice i opiekunowie, nauczyciele, 
organizatorzy wypoczynku letniego i zimowego 
dzieci, młodzieży. 
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INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA  

PUBLICZNEGO MIASTA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU 

BUDOWLANEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. W OKRESIE 01.01.2017 – 

31.12.2017 r. 

 
Zagrożenia bezpieczeństwa miasta Gorzowa Wlkp. w odniesieniu do obiektów 
budowlanych: 

- zły stan techniczny, 

- klęski żywiołowe, 

- niekorzystne zdarzenia losowe w tym akty przemocy. 
 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wynikające z eksploatacji obiektów 
budowlanych są najczęściej pochodną ich nieprawidłowego stanu technicznego. 

Na nieprawidłowy stan techniczny obiektów stanowiących długotrwałe źródło zagrożenia 
niewątpliwie mogą się nałożyć zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych o naturze 
krótkotrwałej, najczęściej nieoczekiwane, o gwałtownym charakterze. 

Ryzyko wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wzrasta wtedy niewspółmiernie, w 
sytuacjach ekstremalnych doprowadzając do awarii lub wręcz katastrof budowlanych. W 
przypadku użytkowanych obiektów budowlanych, na podstawie wieloletnich doświadczeń                         
i obserwacji można stwierdzić, iż nieprawidłowości techniczne w obiektach mają najczęściej swą 
genezę w uszkodzonych instalacjach odwodnieniowych, nieszczelnych pokryciach dachowych 
prowadzących do szybkiej destrukcji elementów wykończeniowych i nośnych obiektów. 

W związku z powyższym występują często zjawiska zawilgocenia podłoża gruntowego 
wokół obiektu prowadzące do dalszych, poważnych już uszkodzeń zasadniczych elementów 
nośnych jak fundamenty, ściany, stropy. 

Dodatkowym wyjątkowo niekorzystnym oddziaływaniem, a w dobie rozwoju transportu 
drogowego występującym praktycznie zawsze, jest wpływ obciążeń dynamicznych od pojazdów. 
Wymienione wyżej główne przykładowe przyczyny wpływające, przy niedostatecznej a nieraz 
praktycznie żadnej dbałości o obiekt budowlany, ewidentnie mają wpływ na stan techniczny, 
doprowadzając wcześniej czy później do stanu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, 
bezpieczeństwa mienia a także bezpieczeństwa miasta jako ogółu. Stan zagrożenia wynikający z 
powyższych przyczyn jest stanem permanentnym a dokładne przewidywanie wystąpienia awarii 
lub katastrofy jest dość trudne. 

W określonych sytuacjach, związanych najczęściej ze stanem klęski żywiołowej, 
spowodowanym niekontrolowanymi zjawiskami atmosferycznymi jak intensywne opady śniegu lub 
deszczu, porywy wiatru, fale powodziowe, pojawiają się nowe, często decydujące źródła zagrożeń 
dla obiektów budowlanych. 

Jest udowodnione, iż w przypadku obiektów w dobrym stanie technicznym ryzyko 
wystąpienia awarii lub katastrofy jest znacznie mniejsze jak dla obiektów w złym stanie 
technicznym. Wiąże się to z faktem powstawania wyjątkowych, dodatkowych obciążeń obiektów, 
często nie przewidywalnych, związanych z występowaniem danego oddziaływania zewnętrznego 
jak wiatr, śnieg, woda. 

Obiekty w dobrym stanie technicznym mogą przenieść znacznie większe siły działające 
chwilowo od obciążeń przyjętych podczas projektowanie elementów konstrukcyjnych. 

Można pokusić się o stwierdzenie, iż także w tym przypadku działa efekt synergii, gdy 
nakładające się elementy pozytywne podnoszą niewspółmiernie odporność obiektu, zaś złe stany 
wręcz odwrotnie, nieproporcjonalnie zmniejszają jego trwałość w sytuacji powstania obciążeń 
wyjątkowych. 

Podobne potęgowanie stanu zagrożenia występuje również w sytuacji wystąpienia aktów 
przemocy bądź też wszelkiego typu uszkodzeń instalacji. 



85 

Związane jest to z oddziaływaniem energii wybuchowej zarówno środków pirotechnicznych 
jak i gazów czy materiałów łatwopalnych. Obiekty budowlane wyjątkowo rzadko są projektowane 
na tego typu okoliczności i dlatego efekty powyższych zdarzeń mają najczęściej wymiar 
katastrofalny. 

Również i tutaj właściwy stan techniczny obiektu, a w szczególności jego instalacji może 
zdecydowanie rzutować na rozmiar strat czy wręcz ofiar. Dlatego nie bez powodu obowiązek 
kontroli instalacji wewnętrznych w większości budynkach w określonych przepisami odstępach 
czasowych jest nakazem ustawowym, a obowiązkiem nadzoru budowlanego jest skuteczna 
kontrola jego przestrzegania. 

 Czynności podjęte przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego miasta w 2017 r. 

Przeprowadzono 197 kontroli budów, obiektów budowlanych i samowoli budowlanych, w tym: 
-  177 kontroli z utrzymania, łącznie z obiektami  wielkopowierzchniowymi, 
- 20 kontroli budów. 
Podjęto 8 postępowań dotyczących samowoli budowlanych. 

PINB dla miasta Gorzowa Wlkp. w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w czasie wypoczynku letniego przeprowadza kontrole placów zabaw i boisk sportowych 
zlokalizowanych na terenach miejskich ogólnodostępnych, spółdzielczych i wspólnotowych. 
Przyjęto do użytku 284 obiektów budowlanych, w tym: 

• przeprowadzono 66 kontroli obowiązkowych (na terenie budowy), 

• 218 obiekty podlegające zgłoszeniu zakończenia robót. 
W wyniku podjętych czynności kontrolnych: 

• wydano 73 decyzji i postanowień (w tym 11 na rozbiórkę) 
Obiekty budowlane przeznaczone do rewitalizacji: 

• Spichlerz przy ul. Grobla, 

• budynek Grodzkiego Domu Kultury przy ul. Wał Okrężny, 

• budynek przy ul. Nadbrzeżnej, 

• budynek przy ul. 30 Stycznia, 

• budynek przy ul. Łokietka. 
 

   
                         ul. Grobla                                                                                     ul. Łokietka 

   
                    ul. Nadbrzeżna                                                                                 ul. 30 Stycznia 
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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

w Gorzowie Wielkopolskim 
 

 

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA WETERYNARYJNEGO NA TERENIE 

MIASTA GORZOWA I POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2017 R. 

 

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, zgodnie z 

przepisami art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 

2010.112.744, z późn. zm.) 

Na terenie powiatu gorzowskiego Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;  1a) badania kontrolne 

zakażeń zwierząt; 

2) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz 

związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach 

pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt; 

3) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; 

4) przeprowadzanie: 

- kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów  

  kontroli weterynaryjnej w handlu, 

- kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie 

określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, oraz w 

odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności, 

5) sprawowanie nadzoru nad: 

       a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 

    weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, 

          b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

          organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz     

          genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów 

          genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,  

          c) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 

    biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,  

          d) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, 

          e) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych  

          f) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 

          g) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, 

          h) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta 

    gospodarskie, 

6) prowadzenie monitorowania 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 oraz środkach żywienia zwierząt.; 

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa 

w przepisach Unii Europejskiej; 

8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od 

organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów 

Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego 

oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem 

żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią 
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systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.1)). 

 

STANY ZWIERZĄT 

w gminach powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp., na dzień 31.12.2017 

 

Lp.  Bydło Świnie Owce Kozy Konie 

1. Miasto Gorzów 

Wlkp. 

613 2292 0 7 51 

2. Powiat gorzowski 12407 10035 231 106 300 

Razem: 
13020 12327 231 113 351 

 

Nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt 

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, sprawowano w 2017 r. nadzór nad 

podmiotami prowadzącymi w różnym zakresie działalność związaną zezwierzętami, jak ilustrują 

poniższe zestawienia: 

MIESIĄC 

(3.1.4.) liczba 

przeprowadzonych 

kontroli, 

udokumentowanych w 

postaci protokołów, 

raportów i list 

kontrolnych SPIWET 

(3.1.4.) liczba 

pobranych próbek 

do badań 

wykonywanych w 

ramach nadzoru 

urzędowego, w tym 

monitoringu, 

programów 

zwalczania chorób 

(3.1.4.) liczba 

wystawionych 

świadectw 

zdrowia 

(3.1.4.) liczba 

przeprowadzonych 

szczepień oraz badań 

diagnostycznych 

zwierząt (TBC - gruźlica 

bydła, obserwacje w 

kierunku wścieklizny, 

itp.) 

(3.1.4.) liczba roztrzygnięć 

administracyjnych 

organów wydanych w 

wyniku podjetych 

czynności inspekcyjnych 

(decyzje, postanowienia), 

odpowiedzi na skargi, 

wnioski, zapytania, 

interwencje  
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NR KOLUMNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

STYCZEŃ 1768   1 1134 10   7 43 46 6 2 

LUTY 152   2 383 9   4 49 24 8 0 

MARZEC 77   0 947 9   557 274 5 1 2 

KWIECIEŃ  20   0 722 16   524 17   1 3 

MAJ 63   0 3440 37   477 21   2 6 

CZERWIEC 50   0 441 21   141 11   3 14 

LIPIEC 37   1 582 65   57 20   2 5 

SIERPIEŃ 28   2 48 111   10 2   2 3 

WRZESIEŃ 69     126 61   13 2   0 7 

PAŹDZIERNIK 74     286 64   8 10       

LISTOPAD 118     144 52   381     1 7 

GRUDZIEŃ 92     571 48   506 11   3 4 

Ʃ 2548 0 6 8824 503 0 2685 460 75 29 53 
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Liczba wykonanych badań monitoringowych (kontrolnych) w kierunku poszczególnych jednostek 

chorobowych 
 

Tabela 4 

Nazwa choroby Gatunek Liczba przebadanych stad 
Liczba przebadanych 

zwierząt 

Pryszczyca 
Bydło 19 20 

Świnie 0 0 

Choroba pęcherzykowa 

świń 
Świnie 17 20 

Klasyczny pomór świń 
Świnie 30 30 

Dziki  108 

TSE (BSE/Scrapie) 

Bydło   

Owce   

Kozy   

Gruźlica bydła Bydło 91 2672 

Bruceloza bydła Bydło 80 1403 

Bruceloza kóz i owiec 
Owce i 

kozy 
2 18 

Enzootyczna białaczka 

bydła 
Bydło 80 1403 

Wścieklizna lisów 

wolno żyjących 
Lisy x 

 

Choroba niebieskiego 

języka 

Bydło 13 52 

Owce 
Owce 2                                            

kozy  1 

Owce 2                                                

kozy  2 

IBR/IPV Bydło 8                                                                 

 

28                                             

 

Gorączka Q 

Bydło 1 7 

Owce i 

kozy 

Owce-2 stada                           

kozy- 1 stado 

14 szt                                           

1szt 

 

Zbadano w kierunku białaczki, brucelozy i gruźlicy 1/5 stad bydła z terenu powiatu, 124  stada świń 

(446 szt.) w kierunku choroby Aujesky – wszyskie z wynikiem ujemnm; 42 padłe dziki  w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) wszystkie z wynikiem ujemnym oraz 90 zwierząt   w kierunku 

wykluczenia wścieklizny. 

W 2017 r. na terytorium powiatu wystąpiły następujące choroby zakaźne zwierząt podlegające 

obowiązkowi zwalczania: 
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Tabela 5 

NAZWA CHOROBY LICZBA OGNISK 

LICZBA CHORYCH LUB 

ZAKAŻONYCH** 

ZWIERZĄT 

(w sztukach, jeżeli nie 

wskazano inaczej) 

GATUNEK 

Wysoko zjadliwa grypa ptaków H5N8 2-  (3 fermy)  42 880 indyk 

    

 

Działania w 2017 r. w zakresie zwalczania grypy ptaków były kontynuacją działań rozpoczętych  w 

roku 2016 w kiedy choroba wystąpiła w 14 ogniskach, zabito gęsi-2800 szt, indyka – 205263, 

kaczki  84 920, brojlera kurzego – 33676 sztuk. 

 

Ilości zabitych  ptaków w małych gospodarstwach przyzagrodowych w 2017 roku -   (luty)  

SUMA   sztuk kury 8671  kaczki 493  gęsi 101  indyki 8  perliczki 33  9306 DRÓB 

SUMA-kwota   

246 

777,08   18102,9   9186,44   519,99   1380,35  275 966,76 

 

Ilości zabitych ptaków w fermach  w obszarze zagrożonym - grudzień 2016 – styczeń 2017 

ilość ferm 30     161 662 10 175 373,07     37 425 676 410     316 429 3 116 507,16     1 402 

  indyki 14        sztuki             kwota kaczki 4     sztuki          kwota br.kurzy 11       sztuki          kwota gęś 1 sztuki 

 

5.1  Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach 

systemu identyfikacji i rejestracji bydła Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza każdego roku 

kontrole 3% siedzib stad bydła w skali kraju. 
Raport z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad zwierząt z gatunku bydło 

przeprowadzonych w 2017r.  

Tabela 8 

1 . Ogólne informacje o zwierzętach i kontrolach 

Łączna liczba siedzib stad zarejestrowanych na 

terytorium na początku okresu 

sprawozdawczego 

538 

Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad 

siedzib stad w okresie sprawozdawczym 
20 
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Łączna liczba zwierząt według stanu rejestracji 

na terytorium na początku okresu 

sprawozdawczego 

12407 

Łączna liczba zwierząt objętych kontrolą w 

okresie sprawozdawczym 
394 

 

2. Niezgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000. 

Siedziby stad, w których stwierdzono 

niezgodność 
5 

 

3. Sankcje nałożone zgodnie z 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 494/98 

Zwierzęta objęte 

sankcjami 

Siedziby stad objęte 

sankcjami 

Ograniczenia przewozu pojedynczych zwierząt   0 

Ograniczenia przewozu wszystkich zwierząt z 

danej siedziby stada 
 0 

Zabicie zwierząt   0 

 
Raport z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad zwierząt  

z gatunków owce i kozy przeprowadzonych w 2017r.  

 
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. 

wdrażającym rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli 

prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz, Inspekcja Weterynaryjna 

przeprowadza kontrole 3% siedzib stad owiec i kóz oraz 5% pogłowia zwierząt z ww. gatunków 

każdego roku w skali kraju. 

Tabela 9 

1 . Ogólne informacje o siedzibach stad, zwierzętach i kontrolach 

Łączna liczba siedzib stad zarejestrowanych na 

terytorium na początku roku okresu 

sprawozdawczego  

45 

Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad w 

roku okresu sprawozdawczego 

0 

Łączna liczba zwierząt zarejestrowanych na 

terytorium  na początku roku okresu 

sprawozdawczego  

344 

Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w 

siedzibach stad w okresie sprawozdawczym 

0 
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2. Stwierdzone niezgodności. 

Liczba siedzib stad, w których stwierdzono 

niezgodność 

0 

 

3. Nałożone kary 

Liczba siedzib stad, na które nałożono kary 0 

 

Bezpieczna żywność pochodzenia zwierzęcego  

Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają podstawową rolę w zakresie bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów, wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, 

rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie,  przechowywanie lub transport to czynności 

składowe „produkcji", nad którymi ma 

nadzór Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzędowe są konieczne, w celu sprawdzenia, że 

podmioty działające na rynku spożywczym stosują się do przepisów w zakresie higieny i 

bezpieczeństwa żywności. 

Ilościowe wykonanie czynności ramach nadzoru urzędowego zestawiono w poniższej tabeli: 

 

MIESIĄC 

(3.2.4.) liczba 

przeprowadzonych kontroli i 

audytów, udokumentowanych 

w postaci protokołów i 

raportów 

(3.2.4.) liczba 

przeprowadzonych 

urzędowych badań zwierząt i 

mięsa (zgodnie z wierszem nr 

1, kolumną 2 RRW-6)  

(3.2.4.) liczba pobranych próbek do 

badań urzędowych wykonywanych 

w ramach nadzoru nad produktami 

pochodzenia zwierzęcego 
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NR KOLUMNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

STYCZEŃ 1 8   45326 32 2           

LUTY 5 8   63551 18 5           

MARZEC 5 8   72137 45 6 1         

KWIECIEŃ  4 9 3 22990 32 6   3       

MAJ 3 5 1 20079 26 8   3       

CZERWIEC 3 5   46169 8 9 1         

LIPIEC 1 10   75217 9 12           

SIERPIEŃ   10   105253 8     1       

WRZESIEŃ   13 1 105194 18 6   1       

PAŹDZIERNIK 2 12 1 98159 10 3 2         

LISTOPAD 1 12   100331 17 1           

GRUDZIEŃ 2 12   78201 47   2         

Ʃ 27 112 6 832607 270 58 6 8 0 0 0 
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Nadzór nad ubojem i badaniem mięsa w rzeźniach I zakładzie obróbki dziczyzny  

Dział 1. Badanie zwierząt i mięsa 

Wyszczególnienie 
Zbadano zwierząt – w sztukach* 

(przedubojowo) 

Zbadano mięso zwierząt w 

tuszach/tuszkach* (poubojowo) 

  1 2 

Ogółem       679313 831805 

Badanie mięsa na obecność włośni:   270 

Świnie   227 

Dziki   43 

Razem drób 679313 677993 

Indyk rzeźny 679313 677993 

Razem dzikie zw.   153542 

Jelenie   5280 

Daniele   2639 

 Sarny   14771 

Dziki   11228 

Ptactwo łowne   119624 

 

Nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego  

  Liczba obiektów Liczba spraw 

rozstrzygnięt

ych 

decyzjami 

administracy

jnymi,  

wydanymi:  
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Razem  244 30 1 1                   14   15 
Zakłady 

zatwierdzone 6 6 1 1                       

Zakłady MLO  10 10 0 0                       

Sprzedaż 

bezpośrednia 153  3                            

Produkcja 

mleka 

gospodarstwa   60 6                            

Punkty Skupu 

dziczyzny  15 5                            

W tym zakresie wydano 1 decyzję administracyjną na podstawie art. 54 ust.2 lit.a rozp.882/2004  

oraz 15 rozstrzygnięć na podstawie przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. 
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W ramach eksportu produktów spożywczych PLW skontrolował wysyłki towarów opisane w 

poniższej tabeli: 
Symbol  Państwo MLEKO I PRODUKTY 

MLECZARSKIE 
OSŁONKI  

 

Liczba przesyłek 

 
Ilość w tonach 

Liczba 

przesyłek 
Ilość w tonach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzór nad paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz weterynaryjnymi 

produktami leczniczymi  

 
liczba 

przeprowadzonych 

kontroli i audytów, 

udokumentowanych w 
postaci protokołów i 

     raportów 

liczba pobranych próbek 
do badań 

wykonywanych w 

ramach nadzoru 
nad produktami 

pochodzenia 

zwierzęcego i paszami 
oraz 

produktami leczniczymi 

weterynaryjnymi 

liczba 
wystawionych 

świadectw 

zdrowia 

liczba rozstrzygnięć administracyjnych 
organów wydanych w wyniku podjętych 

czynności inspekcyjnych (decyzje, 

postanowienia), odpowiedzi na skargi, 
wnioski, zapytania, interwencje 

liczba 
rozstrzygn

ięć 

administra
cyjnych 

suma 

czynności 
inspekcyj

nych 

Liczba 

decyzji  

Liczba 

zaświadczeń  

Liczba 

odpowiedzi 
na skargi, 

wnioski  

50 64 0 2 2 0 161 

 

BD Bangladesz 1 25,000   

TD Czad 2 50,000   

EG Egipt 9 225,000 6 75,130 

PH Filipiny 3 57,000   

GE Gruzja 1 22,500   

GQ Gwinea Równikowa 3 54,500   

HT Haiti 1 25,000   

IQ Irak 6 149,000   

JM Jamajka 3 75,000   

YE Jemen 20 500,000   

JO Jordania 10 240,000   

QA Katar 3 66,000   

LR Liberia 2 30,500   

LY Libia 5 250,000   

MR Mauretania 21 498,800   

NG Nigeria 2 44,000   

OM Oman 6 150,000   

SD Sudan 2 50,000   

TR Turcja 1 24,000   

AE Zjedn.Emiraty Arabskie 12 300,000   

  ogółem 186 4468 6 75,130 
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Nadzór w sektorze utylizacyjnym 

 

liczba 
przeprowadzonych 
kontroli i audytów, 
udokumentowanych 

w 

postaci protokołów i 
raportów 

liczba 
wystawionych 
świadectw 
zdrowia 

 
 

liczba rozstrzygnięć administracyjnych 

organów 

wydanych w wyniku podjętych   czynności 

 

 

 

 

 
SUMA czynności 
inspekcyjnych  

 

Liczba 

decyzji 

Liczba 

zaświadczeń 

Liczba 
odpowiedzi na 
skargi  

  45 27 14 1 .   2 135 

 

Podsumowanie 
Realizacja zadań na obszarze: powiat gorzowski i miasto Gorzów Wlkp. - zwalczanie chorób 

zakaźnychzwierząt, materiał biologiczny, transport i przestrzeganie praw zwierząt 

 

I. Monitoring i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz działania z tym związane. 

 

A. BIAŁACZKA BYDŁA 

Zrealizowano badania monitoringowe 1/5 stad bydła; co wynika z uzyskania statusu regionu 

urzędowo wolnego od białaczki bydlęcej. Wszystkie badania były ujemne. 

B. GRUŹLICA BYDŁA 

Zrealizowano zgodnie z założeniami cykl badań programu zwalczania gruźlicy bydlęcej, na 

obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp.  

• Ogółem zbadano bydło w 1/5 stad w powiecie. Polska jako cały kraj jest uznana oficjalnie 

za wolną od gruźlicy bydła. 

C. BRUCELOZA BYDŁA 

Zrealizowano zgodnie z założeniami cykl badań programu zwalczania brucelozy 

bydła, na obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp., w którym nie stwierdzono 

żadnych wyników dodatnich. 

• Ogółem zbadano bydła w 1/5 stad w powiecie. Polska jako cały kraj jest uznana oficjalnie 

za wolną od brucelozy bydła. 

D. CHOROBA AUJESZKY 

• Kontynuowano monitoring występowania wirusa tej choroby we wszystkich stadach świń 

na obszarze nadzorowanym, uzyskując we wszystkich badaniach wyniki ujemne. 

• Utrzymano status regionu urzędowo wolnego od tej choroby (rozumianego jako łączny 

obszar powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i miasta Gorzów Wlkp. tj. 

minimum 2000 km2) 

E. INNE JEDNOSTKI CHOROBOWE URZĘDOWO ZWALCZANE I OBJĘTE RZĄDOWYM  

PROGRAMEM MONITORINGU: 

Zrealizowano zgodnie z założeniami cykle badań programów zwalczania n/w chorób, 

na obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp.. Nie stwierdzono żadnych 

wyników dodatnich w przeprowadzonych badaniach. 

1. Pryszczyca - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 

2. BSE.- zbadano wszystkie sztuki bydła podlegające obowiązkowi badania mózgu, poddane 

ubojowi lub zgłoszone jako padłe - wszystkie wyniki ujemne. 

3. CSF u świń i dzików (klasyczny pomór świń) - wszystkie badania z wynikiem ujemnym. 
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4. ASF u dzików (afrykański pomór świń) - badano wszystkie padłe dziki, zgłoszone w II 

połowie 2014r. dziki. Wszystkie wyniki ujemne 

5. Choroba pęcherzykowa świń - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 

6. Bruceloza owiec i kóz - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 

7. Al (grypa ptaków) – opisano  

8. Wścieklizna u zwierząt dziko żyjących - badania laboratoryjne zwłok zwierzęcych były 

wszystkie z wynikami ujemnymi.  

 

II. Nadzór nad zakładami drobiu 

Brak tego typu podmiotów 

 

IIL Nadzór nad transportem zwierząt 

Nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa weterynaryjnego w regionie. 

– przeprowadzono kontrolę 1480664 sztuk drobiu wywożonego  na eksport, 

– przeprowadzono kontrolę 28 sztuk bydla wywożonego na eksport. 

Skontrolowano również 679313 sztuk drobiu przewiezionego do uboju na terenie pow. 

gorzowskiego. 

 

IV. Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt 

lub produktów od tych zwierząt: 

Wykonano wszystkie planowane kontrole stwierdzając tylko drobne uchybienia 

usuwane na bieżąco. 

 

V. Targi, wystawy, pokazy i konkursy z udziałem zwierząt: 

Nie stwierdzono przypadków łamania praw zwierząt. 

 

W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaopiniowano pozytywnie dla wszystkich gmin 

powiatu gorzowskiego programy zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Realizacja nadzoru nad środkami żywienia zwierząt, utylizacją, identyfikacją i rejestracją 

zwierząt oraz handlem zwierzętami: 

 

A. ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzano niebezpiecznych naruszeń prawa 

paszowego. 

 

B. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I UTYLIZACJA 

• Na obszarze powiatu nie ma zakładów utylizacyjnych i grzebowisk zwierząt. 

• Zbieraniem zwłok padłych zwierząt oraz odpadów poubojowych z rzeźni zajmują się 

głównie 2 podmioty prowadzące ich utylizację: Promarol i Farmutil oraz dwie firmy 

zbierające zwłoki zwierząt z wypadków komunikacyjnych. 

Nie stwierdzono zagrożeń dla bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu związanych z tymi 

rodzajami działalności.  Wszędzie, gdzie konieczne, interweniował wyznaczony lekarz weterynarii. 

 

Realizacja zadań na obszarze: powiat gorzowski - w zakresie nadzoru nad produkcją 

żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Nie stwierdzano istotnych naruszeń prawa żywnościowego u producentów i przetwórców 

żywności pochodzenia zwierzęcego. 
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Wnioski : 

 

Ogólnie stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w nadzorowanym zakresie terytorialnym 

w 2017 r. był dobry. Utrzymano status regionu wolnego od gruźlicy, brucelozy i białaczki bydła 

oraz od choroby Aujeszkyego osiągnięty w latach poprzednich.  

Kontynuowano zwalczanie grypy ptaków, stwierdzonej po raz pierwszy w grudniu 2016 r. Ze 

względu na dużą ilość ognisk, oraz  ptaków w rejonie zapowietrzonym i zagrożonym działania te 

były wykonywane nie tylko przez pracowników inspektoratu ale również przez ok. 50  lekarzy 

spoza inspektoratu. W działania te były zaangażowane  również siły Policji, Wojska, Straży 

Pożarnej, władze gmin z terenów objętych chorobą. Przypadek wystąpienia grypy ptasie 

w Gorzowie  w 2016/2017 był największym przypadkiem w Polsce. 

 

Podmioty wytwarzające środki spożywcze utrzymały dobry poziom bezpieczeństwa 

zdrowotnego swoich produktów, jaki osiągnęły w latach poprzednich. 

 

Rośnie liczba zarejestrowanych podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią 

produktów spożywczych zwierzęcego pochodzenia (142 podmioty zarejestrowane). 

 

Stan bezpieczeństwa w zakresie produkcji pasz i zagospodarowania UPPZ nie daje powodu 

do obaw o bezpieczeństwo łańcucha pokarmowego i nie powoduje zagrożenia dla zdrowia 

publicznego. 

 
       



NOTATKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonano w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
Wydrukowano w powielarni Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w 45 egzemplarzach. 


