
Aktualne problemy zagrożeń bioterrorystycznych, przeciwdziałanie aktom 

terroru, neutralizacji skutków – szkolenie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej 

i Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego 

 

 11 i 12 maja 2022 r. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej 

Żarnecki wspólnie z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym dr n. biol. Jadwigą Kuczmą – Napierałą zorganizowali szkolenie dla 

pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Sanitarnej województwa 

wielkopolskiego, którego głównym tematem były aktualne problemy zagrożeń 

bioterrorystycznych, przeciwdziałanie aktom terroru, neutralizacji skutków. 

 Pierwszego dnia szkolenia prelegenci st. chor. sztabowy Grzegorz Florecki - 

przedstawiciel Straży Granicznej oraz ppłk Zenon Staryszak - przedstawiciel 

Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, omówili następujące 

tematy: 

 Wykrywanie skażeń biologicznych, chemicznych i radiologicznych z pokazem 

sprzętu, wykorzystywanego w procesie kontroli granicznej w międzynarodowym 

przejściu granicznym na zewnętrznej granicy UE 

 Działalność Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy. Zespół 

Reagowania Epidemiologicznego, a zagrożenia epidemiologiczne.  

Część teoretyczna szkolenia została zakończona pokazem sprzętu i możliwości 

organizacyjno – technicznych służb w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 

bioterrorystycznym. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z kompetencjami Zespołu 

Interwencji Specjalnych Straży Granicznej w Poznaniu Ławicy oraz Wojskowego 

Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, w zakresie wykrywania, 

neutralizacji   i zwalczania zagrożeń bioterrorystycznych, chemicznych i 

radiologicznych. Poznali również zasady monitorowania, rozpoznawania oraz 

zwalczania i usuwania skutków zagrożenia a także zasady przeciwdziałania skutkom 

użycia broni biologicznej. Po części szkoleniowej odbyły się narady Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii oraz  

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi 

Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi podczas których omówiono sprawy bieżące.  

 Drugiego dnia szkolenia omówiono m.in. najbardziej aktualne dla Inspekcji 

Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej tematy dotyczące sytuacji epizootycznej 



Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce, epidemii SARS-CoV2, włośnicy, anisakiozy oraz 

salmonelli.  

Prelegenci  Justyna Mazurek – Kierownik Oddziału Epidemiologii w Wielkopolskim 

Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym, Magdalena Siuda – Kierownik 

Oddziału Organizacji, Analiz i Zarządzania Kryzysowego w Wielkopolskim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym, Szymon Marciniak – Kierownik Oddziału 

Higieny Komunalnej w Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie 

Sanitarnym oraz lek. wet. Tomasz Wielich – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. 

zdrowia i ochrony zwierząt,  lek. wet. Michał Mierkiewicz - Wojewódzki Inspektor 

Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji i nadzoru 

farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu i Agnieszka 

Miller – Kierownik Oddziału Higieny Żywności i Żywienia w Wielkopolskim 

Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym, omówili następujące tematy: 

 Epidemia SARS-CoV-2 w latach 2020-2022. Działania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej województwa wielkopolskiego związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

 Afrykański pomór świń jako ważny problem gospodarczy – sytuacja epizootyczna   

w Polsce i województwie wielkopolskim. Działania podejmowane przez Inspekcję 

Weterynaryjną w celu zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

 Epidemiologia włośnicy w Polsce, dawniej i dziś. Anisakioza – problemy 

 Salmonella w żywności – zagrożenia występowania i działania prewencyjne 

podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego. 

 Szkolenia zakończyły się panelem dyskusyjnym podczas którego jego uczestnicy 

wymienili się spostrzeżeniami i uwagami. 

  

 

 

 

 

  


