
  Plan kontroli jednostek organizacyjnych PIS   

  

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Katowicach   

  na 2023 r.   

          

Lp. Kontrolowana jednostka PIS Przedmiot kontroli  
Komórka 

organizacyjna 
Termin kontroli (plan) 

1 PSSE w Bytomiu 

Kontrola w zakresie merytorycznej działalności powiatowych stacji sanitarno-
epidemiologicznych województwa śląskiego, funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością, realizacji gospodarki finansowej. 

Komisja WSSE  
w Katowicach, SJ, KF 18-20.04.2023 r. 

2 PSSE w Sosnowcu 

Kontrola w zakresie merytorycznej działalności powiatowych stacji sanitarno-
epidemiologicznych województwa śląskiego, funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością, realizacji gospodarki finansowej. 

Komisja WSSE  
w Katowicach, SJ, KF 23-25.05.2023 r. 

3 PSSE w Dąbrowie Górniczej 

Kontrola w zakresie merytorycznej działalności powiatowych stacji sanitarno-
epidemiologicznych województwa śląskiego, funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością, realizacji gospodarki finansowej. 

Komisja WSSE  
w Katowicach, SJ, KF 20-22.06.2023 r. 

4 PSSE w Tychach 

Kontrola w zakresie merytorycznej działalności powiatowych stacji sanitarno-
epidemiologicznych województwa śląskiego, funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością, realizacji gospodarki finansowej. 

Komisja WSSE  
w Katowicach, SJ, KF 6-8.09.2023 r. 

5 PSSE w Katowicach 

Kontrola w zakresie merytorycznej działalności powiatowych stacji sanitarno-
epidemiologicznych województwa śląskiego, funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością, realizacji gospodarki finansowej. 

Komisja WSSE  
w Katowicach, SJ, KF 10-12.10.2023 r. 

6 PSSE w Gliwicach Kontrola w zakresie higieny lecznictwa.  NS-EP marzec 

7 PSSE w Gliwicach Kontrola w zakresie szczepień ochronnych.  NS-EP marzec 

8 PSSE w Raciborzu Kontrola w zakresie higieny lecznictwa.  NS-EP marzec 

9 PSSE w Raciborzu Kontrola w zakresie chorób zakaźnych. NS-EP marzec 

10 PSSE w Cieszynie Kontrola w zakresie chorób zakaźnych.  NS-EP kwiecień 

11 PSSE w Myszkowie Kontrola w zakresie chorób zakaźnych. NS-EP kwiecień 

12 PSSE w Bytomiu Kontrola w zakresie szczepień ochronnych.  NS-EP maj 

13 PSSE w Częstochowie Kontrola w zakresie higieny lecznictwa.  NS-EP maj 



14 PSSE w Częstochowie Kontrola w zakresie szczepień ochronnych.  NS-EP maj 

15 PSSE w Katowicach Kontrola w zakresie higieny lecznictwa.  NS-EP maj 

16 PSSE w Katowicach Kontrola w zakresie chorób zakaźnych.  NS-EP maj 

17 PSSE w Kłobucku Kontrola w zakresie szczepień ochronnych.  NS-EP maj 

18 PSSE w Kłobucku Kontrola w zakresie chorób zakaźnych.  NS-EP maj 

19 PSSE w Tychach Kontrola w zakresie szczepień ochronnych.  NS-EP czerwiec 

20 PSSE w Rybniku Kontrola w zakresie higieny lecznictwa.  NS-EP wrzesień 

21 PSSE w Rybniku Kontrola w zakresie chorób zakaźnych.  NS-EP wrzesień 

22 PSSE w Sosnowcu Kontrola w zakresie szczepień ochronnych.  NS-EP wrzesień 

23 PSSE w Sosnowcu Kontrola w zakresie chorób zakaźnych.  NS-EP wrzesień 

24 PSSE w Wodzisławiu Śląskim Kontrola w zakresie szczepień ochronnych.  NS-EP wrzesień 

25 PSSE w Żywcu Kontrola w zakresie higieny lecznictwa.  NS-EP wrzesień 

26 PSSE w Zawierciu Kontrola w zakresie higieny lecznictwa.  NS-EP październik 

27 PSSE w Raciborzu 

Kontrola w zakresie planowania i realizacji"Planu pobierania próbek do badania 
żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS"-zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne,chemiczne,substancje dodatkowe,GMO. NS-HŻŻiPU marzec 

28 PSSE w Wodzisławiu Śląskim Kontrola funkcjonowania systemu RASFF i ACC. NS-HŻŻiPU marzec 

29 PSSE w Żywcu 

Warunki przechowywania żywności nietrwałej mikrobiologicznie  
w małopowierzchniowych placówkach handlu detalicznego. Nadzór nad 
zakładami których stan sanitarny  wymaga poprawy. NS-HŻŻiPU marzec 

30 PSSE w Bielsku-Białej 

Stan higieniczno-sanitarny wózków i koszyków zakupowych w placówkach 
wielkopowierzchniowych. Nadzór nad zakładami których stan sanitarny  wymaga 
poprawy. NS-HŻŻiPU kwiecień 

31 PSSE w Lublińcu Kontrola funkcjonowania systemu RASFF i ACC. NS-HŻŻiPU kwiecień 

32 PSSE w Częstochowie 
Żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży w placówkach korzystających z usług firm 
cateringowych. Nadzór nad zakładami których stan sanitarny  wymaga poprawy. NS-HŻŻiPU maj 

33 PSSE w Kłobucku 

Kontrola w zakresie planowania i realizacji"Planu pobierania próbek do badania 
żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS"-zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne,chemiczne,substancje dodatkowe,GMO. NS-HŻŻiPU maj 



34 PSSE w Chorzowie 
Kontrola w zakresie warunków sanitarnych bloków żywienia oraz jakości żywienia 
pacjentów w szpitalach. NS-HŻŻiPU czerwiec 

35 PSSE w Tychach 

Znakowanie, prezentacja, reklama suplementów diety, żywności wzbogacanej 
oraz dla określonych grup; obecność składników, które nie powinny być 
stosowane w składzie suplementów diety. NS-HŻŻiPU czerwiec 

36 PSSE w Gliwicach 
Kontrola w zakresie warunków sanitarnych bloków żywienia oraz jakości żywienia 
pacjentów w szpitalach. NS-HŻŻiPU sierpień 

37 PSSE w Cieszynie 
Kontrola w zakresie produkcji pierwotnej owoców miękkich i warzyw zielonych, 
zakłady produkcji produktów gotowych do spożycia. NS-HŻŻiPU wrzesień 

38 PSSE w Sosnowcu 
Higiena sprzedaży pieczywa w placówkach samoobsługowych. Nadzór nad 
zakładami których stan sanitarny  wymaga poprawy. NS-HŻŻiPU wrzesień 

39 PSSE w Myszkowie Kontrola funkcjonowania systemu RASFF i ACC. NS-HŻŻiPU październik 

40 PSSE w Rudzie Śląskiej 

Kontrola w zakresie planowania i realizacji "Planu pobierania próbek do badania 
żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS"-zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne, chemiczne, substancje dodatkowe, GMO. NS-HŻŻiPU październik 

41 PSSE w Katowicach 
Kontrola przestrzegania kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków 
spożywczych. NS-HŻŻiPU grudzień 

42 PSSE w Cieszynie Prawidłowość stosowania art. 61 § 4 i art. 10 Kpa. NS-HKiŚ kwiecień 

43 PSSE w Jaworznie Prawidłowość stosowania art. 61 § 4 i art. 10 Kpa. NS-HKiŚ maj 

44 PSSE w Rudzie Śląskiej Prawidłowość stosowania art. 61 § 4 i art. 10 Kpa. NS-HKiŚ czerwiec 

45 PSSE w Rybniku Prawidłowość stosowania art. 48 Prawa przedsiębiorców. NS-HKiŚ wrzesień 

46 PSSE w Zawierciu Prawidłowość stosowania art. 48 Prawa przedsiębiorców. NS-HKiŚ październik 

47 PSSE w Gliwicach 
Prawidłowość prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach  
i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.  NS-BW marzec 

48 PSSE w Bielsku-Białej 
Prawidłowość prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach  
i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.  NS-BW kwiecień 

49 PSSE w Cieszynie Poprawność dokumentowania pobierania próbek wody. NS-BW kwiecień 

50 PSSE w Częstochowie Poprawność prowadzenia nadzoru nad jakością wody w pływalniach. NS-BW maj 

51 PSSE w Kłobucku 
Prawidłowość prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach  
i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.  NS-BW maj 



52 PSSE w Chorzowie Poprawność dokumentowania pobierania próbek wody. NS-BW czerwiec 

53 PSSE w Rybniku Poprawność prowadzenia nadzoru nad jakością wody w pływalniach. NS-BW wrzesień 

54 PSSE w Jaworznie 
Nadzór nad czynnikami szkodliwymi dla zdrowia występującymi  
w środowisku pracy. NS-HP maj 

55 PSSE w Cieszynie 
Nadzór nad szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi występującymi w 
środowisku pracy. NS-HP wrzesień 

56 PSSE w Rudzie Śląskiej Prowadzenie postępowań administracyjnych ws. chorób zawodowych.  NS-HP październik 

57 PSSE w Zawierciu 
Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi występującymi  
w środowisku pracy. NS-HP październik 

58 PSSE w Gliwicach 

 
Ocena przeprowadzania badań dostosowania mebli edukacyjnych do zasad 
ergonomii. NS-HD marzec 

59 PSSE w Raciborzu 
Ocena sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i 
wychowania. NS-HD marzec 

60 PSSE w Myszkowie 
Ocena sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i 
wychowania. NS-HD kwiecień 

61 PSSE w Częstochowie 
Ocena sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i 
wychowania. NS-HD maj 

62 PSSE w Jaworznie 
Ocena przeprowadzania badań dostosowania mebli edukacyjnych do zasad 
ergonomii. NS-HD maj 

63 PSSE w Kłobucku 
Ocena sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i 
wychowania. NS-HD maj 

64 PSSE w Rybniku 
Ocena sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i 
wychowania. NS-HD wrzesień 

65 PSSE w Rudzie Śląskiej 
Ocena przeprowadzania badań dostosowania mebli edukacyjnych do zasad 
ergonomii. NS-HD październik 

66 PSSE w Zawierciu 
Ocena przeprowadzania badań dostosowania mebli edukacyjnych do zasad 
ergonomii. NS-HD październik 

67 PSSE w Bielsku-Białej Dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych. NS-NZ kwiecień 

68 PSSE w Lublińcu Dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych. NS-NZ kwiecień 



69 PSSE w Kłobucku Dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych. NS-NZ maj 

70 PSSE w Żywcu Dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych. NS-NZ wrzesień 

71 PSSE w Rudzie Śląskiej Dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych. NS-NZ październik 

72 PSSE w Dąbrowie Górniczej Dpuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych. NS-NZ listopad 

73 PSSE w Gliwicach Realizacja programu "Skąd się biorą produkty ekologiczne". PZ marzec 

74 PSSE w Raciborzu Realizacja programu "Podstępne WZW". PZ marzec 

75 PSSE w Żywcu Realizacja programu "Znamię! Znam je?". PZ marzec 

76 PSSE w Bielsku-Białej Realizacja programu "Znamię! Znam je?". PZ kwiecień 

77 PSSE w Cieszynie Realizacja programu "Wybierz życie - Pierwszy krok". PZ kwiecień 

78 PSSE w Lublińcu Realizacja programu "Podstępne WZW". PZ kwiecień 

79 PSSE w Myszkowie Realizacja programu "Czyste powietrze wokół nas". PZ kwiecień 

80 PSSE w Częstochowie Realizacja programu "ARS, czyli jak dbać o miłość". PZ maj 

81 PSSE w Jaworznie Realizacja programu "Podstępne WZW". PZ maj 

82 PSSE w Kłobucku Realizcja programu "Trzymaj Formę!". PZ maj 

83 PSSE w Chorzowie Realizacja programu "ARS, czyli jak dbać o miłość". PZ czerwiec 

84 PSSE w Rybniku Realizacja programu " Smak życia czyli debata o dopalaczach". PZ wrzesień 

85 PSSE w Wodzisławiu Śląskim Realizcja programu "Trzymaj Formę!". PZ wrzesień 

86 PSSE w Rudzie Śląskiej Realizacja programu "Znamię! Znam je?". PZ październik 

87 PSSE w Zawierciu Realizacja programu "Czyste powietrze wokół nas". PZ październik 

88 PSSE w Bytomiu Kontrola w zakresie spraw organizacyjnych. OK kwiecień 

89 PSSE w Sosnowcu Kontrola w zakresie spraw organizacyjnych. OK maj 

90 PSSE w Dąbrowie Górniczej Kontrola w zakresie spraw organizacyjnych. OK czerwiec 

91 PSSE w Tychach Kontrola w zakresie spraw organizacyjnych. OK wrzesień 

92 PSSE w Katowicach Kontrola w zakresie spraw organizacyjnych. OK październik 

 


