
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 52) 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59) 

Art. 5. 

<1.> Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i 

zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy: 

1)   dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych; 

2)   opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, 

przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów; 

3)   ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym 

zakresie; 

4)   wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w 

wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych; 

4a)  wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do 

jej stwierdzenia; 

5)   planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa; 

6)   nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach 

oraz przystaniach; 

7)   udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom 

okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, 

żeglugi śródlądowej i powietrznych; 

8)   kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i 

zgromadzeniach. 
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<2. W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych działań wobec osób, 

o których mowa w art. 22a ust. 2, w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego 

spowodowanego chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną decyzja, 

o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495), 

może być wydana również przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

albo państwowego granicznego inspektora sanitarnego, który zawiadamia o tym 

niezwłocznie właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. Dalsze postępowanie 

w sprawie jest prowadzone przez Wojskową Inspekcję Sanitarną.> 

 

Art. 8. 

1. Główny Inspektor Sanitarny jest centralnym organem administracji rządowej podległym 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

2. Głównego Inspektora Sanitarnego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw zdrowia. 

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw 

zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw 

zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołuje jego zastępców. 

5. Nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym sprawuje minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

6. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego może zajmować osoba, która: 

1)   jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, 

specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 
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6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej[.] <;> 

<8) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie 

służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571) oraz nie współpracowała z tymi 

organami.> 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji 

w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, mając na względzie jej zadania. 

8. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego ogłasza się przez 

umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

9. Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

10. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadza zespół, powołany 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których 

wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku 

naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do 

wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, w szczególności 
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wiedzę z dziedziny medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji 

zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz kompetencje kierownicze. 

11. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 10, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

12. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 11, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

13. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

14. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

15. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

16. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

17. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje 

Główny Inspektor Sanitarny. 

18. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio ust. 6-16, z tym że co najmniej jeden z zastępców Głównego Inspektora 

Sanitarnego powinien być lekarzem, który uzyskał, w trybie przewidzianym w odrębnych 
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przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiada wyższe wykształcenie i uzyskał specjalizację 

w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Art. 8a. 

1. Główny Inspektor Sanitarny: 

1)   ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

koordynuje i nadzoruje działalność tych organów; 

2)   zarządza systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w zakresie dotyczącym 

zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   (uchylony); 

2)   wykaz systemów wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady 

zarządzania przez Głównego Inspektora Sanitarnego wymianą tych informacji w 

zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

- mając na celu zapewnienie sprawnego zarządzania wymianą tych informacji oraz 

jednolitej oceny ryzyka sanitarnego. 

[3. Główny Inspektor Sanitarny może w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego 

wydawać organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej polecenia dotyczące podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w 

tym zakresie. O wydaniu takiego polecenia Główny Inspektor Sanitarny zawiadamia 

właściwego wojewodę lub starostę.] 

<3. Główny Inspektor Sanitarny może wydawać organom Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej: 

1) polecenia dotyczące: 

a) podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od 

nich informacji w tym zakresie, 

b) współdziałania z innymi organami administracji publicznej; 

2) polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, jeżeli 

właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest w stanie wykonać swoich 

ustawowych zadań ze względu na nieadekwatność posiadanych zasobów, o czym 

informuje wojewodę; 
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3) zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.”, 

<4. W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności 

zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności, Główny 

Inspektor Sanitarny koordynuje działalność organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, w tym może wydawać polecenia realizacji zadań mających na celu 

przeciwdziałanie zagrożeniu i jego monitorowanie.> 

 

Art. 10. 

1. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone w rozdziale 1 wykonują następujące 

organy: 

1)   Główny Inspektor Sanitarny; 

2)   państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji 

zespolonej w województwie; 

[3)   państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji 

zespolonej w powiecie;] 

<3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji 

zespolonej w województwie;> 

4)   państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych 

drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i 

morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych. 

1a. Obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może obejmować 

kilka powiatów. 

1b. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

administracji publicznej, w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, określi, w drodze 

rozporządzenia, terytorialny obszar działania i siedzibę państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego oraz podległą mu stację sanitarno-epidemiologiczną, mając na 

względzie dostosowanie właściwości terytorialnej państwowych powiatowych 

inspektorów sanitarnych do potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej w stosunku do 

realizowanych zadań. 

2. Organy, wymienione w ust. 1, wykonują zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie 

z kompetencjami określonymi w ustawie i w przepisach odrębnych. 

3.  (uchylony). 
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4. Państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor 

sanitarny kierują działalnością odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

4a. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w 

stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada 

wojewoda. 

4b. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w 

stosunku do granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada Główny Inspektor 

Sanitarny. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz granicznych stacji 

sanitarno-epidemiologicznych, uwzględniając w szczególności terytorialny zakres 

działania oraz siedziby państwowych granicznych inspektorów sanitarnych. 

6.  (uchylony). 

7. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym 

bez bliższego rozróżnienia, to przepisy te odnoszą się do państwowego wojewódzkiego, 

państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. 

 

[Art. 11. 

1. Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje 

wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Państwowego granicznego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje 

Główny Inspektor Sanitarny za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę 

państwowego granicznego inspektora sanitarnego. 

3. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje 

starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

4. Jeżeli obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego obejmuje dwa 

lub więcej powiaty, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę 

powołuje i odwołuje, za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

starosta powiatu, w którym państwowy powiatowy inspektor sanitarny ma siedzibę, po 

zasięgnięciu opinii pozostałych zainteresowanych starostów. 

5. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat. 
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6. Wojewoda na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego i starosta na wniosek Głównego 

Inspektora Sanitarnego lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego mogą w 

każdym czasie odwołać, odpowiednio, państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego albo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawia za 

tym interes służby, a w szczególności jeżeli działalność tego państwowego inspektora 

sanitarnego lub podległej mu jednostki może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na 

terenie właściwości danej jednostki.] 

 

< Art. 11. 

1. Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i państwowego granicznego 

inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje Główny Inspektor Sanitarny, za zgodą 

wojewody właściwego ze względu na siedzibę odpowiednio państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo państwowego granicznego inspektora 

sanitarnego. 

2. Zastępcę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i zastępcę 

państwowego granicznego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje Główny 

Inspektor Sanitarny na wniosek, odpowiednio, właściwego państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo właściwego państwowego granicznego 

inspektora sanitarnego. 

3. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje państwowy 

wojewódzki inspektor sanitarny po zasięgnięciu opinii wojewody właściwego ze 

względu na siedzibę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

4. Zastępcę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje 

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

5. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 

5 lat. 

6. Główny Inspektor Sanitarny albo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogą 

w każdym czasie odwołać, odpowiednio, państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego albo państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawia za tym interes służby, 

w szczególności jeżeli działalność tego państwowego inspektora sanitarnego lub 
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podległej mu jednostki może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności naruszyć bezpieczeństwo sanitarne 

na obszarze właściwości tego państwowego inspektora sanitarnego. 

7. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1–4, jest równoznaczne 

z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, o którym mowa w ustawie 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).> 

 

Art. 12. 

1. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do 

zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny 

inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest: 

[1)   organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem 

założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem 

dominującym;] 

2)   organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej; 

3)   organem właściwym w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach 

inżynierii genetycznej. 

2. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego są: 

1)   w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora 

sanitarnego - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny; 

2)   w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny 

Inspektor Sanitarny. 

Art. 13. 

1. Państwowym inspektorem sanitarnym może być osoba, która: 

1)   jest obywatelem polskim; 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   posiada następujące kwalifikacje: 

a)  jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, 

specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 

ust. 7, 
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b)  posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające 

zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które określi, w 

drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia mając na względzie 

zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

4)   swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań 

pracownika organu państwowego; 

5)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku[.]  <;> 

<6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie 

służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie 

współpracowała z tymi organami.> 

2. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy dotyczące pracowników 

jednostek budżetowych będących podmiotami leczniczymi. 

3. Do państwowych inspektorów sanitarnych oraz ich zastępców stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393), odnoszące się do osób, o 

których mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy[, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5]. 

<3a. Państwowy inspektor sanitarny i jego zastępca nie mogą wykonywać dodatkowych 

zajęć zarobkowych, w tym podejmować dodatkowego zatrudnienia, bez zgody: 

1) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – w przypadku państwowych 

powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców; 

2) Głównego Inspektora Sanitarnego – w przypadku państwowych wojewódzkich 

inspektorów sanitarnych i ich zastępców oraz państwowych granicznych 

inspektorów sanitarnych i ich zastępców. 

3b. Wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych, w tym podejmowanie dodatkowego 

zatrudnienia, nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązkami państwowego 

inspektora sanitarnego albo jego zastępcy lub wywoływać podejrzenia o jego 

stronniczość lub interesowność.> 

[4. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 3, przez 

państwowego inspektora sanitarnego lub jego zastępcę stanowi podstawę do odwołania ze 

stanowiska. 
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5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy wymienionej w ust. 3, składają 

odpowiednio: 

1)   państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni oraz ich zastępcy - starostom; 

2)   państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i ich zastępcy - wojewodom; 

3)   państwowi graniczni inspektorzy sanitarni i ich zastępcy - Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu.] 

<4. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 3, lub 

naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 3a lub 3b, przez państwowego inspektora 

sanitarnego albo jego zastępcę stanowi podstawę do odwołania go ze stanowiska. 

5. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 10 ustawy wymienionej 

w ust. 3, składają odpowiednio: 

1) państwowy powiatowy inspektor sanitarny i jego zastępca oraz państwowy 

wojewódzki inspektor sanitarny i jego zastępca – wojewodzie; 

2) państwowy graniczny inspektor sanitarny i jego zastępca – Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu.> 

Art. 20. 

[1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, 

jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

i przez niego nadzorowanych, podmiotach leczniczych tworzonych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadania 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji finansowana z budżetu państwa.] 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację 

oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

1)   na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych, 

2)   na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, 

3)    w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa 
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- uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i potrzebę zapewnienia sprawnego 

działania tej Inspekcji. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefów Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań 

przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i potrzebę zapewnienia sprawnego 

działania tej Inspekcji.] 

<2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb, sposób i 

warunki wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną: 

1) na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego 

nadzorowanych, 

2) na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, 

3) w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz 

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby 

Ochrony Państwa 

– uwzględniając specyfikę terenów, w stosunku do których prowadzone są działania, 

miejsce zatrudnienia lub pełnienia służby przez pracowników i funkcjonariuszy 

jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, a także zadań wykonywanych przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej 

Inspekcji. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Szefów Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego może określić, w drodze rozporządzenia, tryb, sposób i warunki 
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wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie obiektów 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

uwzględniając specyfikę obiektów, w stosunku do których wykonywane są działania, 

miejsce pełnienia służby przez funkcjonariuszy tych służb, a także zadań 

wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i potrzebę zapewnienia 

sprawnego działania tej Inspekcji.> 

 

[Art. 20a. 

1. Na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w 

rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych oraz w stosunku do wojsk 

obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczających 

się przez to terytorium, zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują organy 

Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, finansowanej z budżetu państwa. 

1a. Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonują zadania przy pomocy podległych im 

wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej, będących podmiotami leczniczymi. 

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz warunki i 

tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną: 

1)   na terenie jednostek organizacyjnych określonych w ust. 1 oraz w rejonach 

zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych; 

2)   w stosunku do żołnierzy w służbie czynnej oraz pracowników wojska zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych określonych w ust. 1; 

3)   w stosunku do żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przemieszczających się.] 

 

<Rozdział 2a 

Wojskowa Inspekcja Sanitarna 

 

Art. 22a. 

1. W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 

niego nadzorowanych oraz w podmiotach, w tym spółkach, utworzonych przez te 

jednostki, urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej, podmiotach 
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leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i rejonach 

zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych oraz w stosunku do wojsk 

obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

przemieszczających się przez to terytorium zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

wykonuje Wojskowa Inspekcja Sanitarna finansowana z budżetu państwa. 

2. Wojskowa Inspekcja Sanitarna wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

również poza terenem jednostek i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w stosunku 

do: 

1) żołnierzy służby czynnej; 

2) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego; 

3) żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego przemieszczających się przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywających na tym terytorium. 

3. Wojskowa Inspekcja Sanitarna podlega Ministrowi Obrony Narodowej. 

 

Art. 22b. 

1. Organami Wojskowej Inspekcji Sanitarnej są: 

1) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego; 

2) Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 

Wojska Polskiego; 

3) komendanci wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej i wojskowi inspektorzy 

sanitarni wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej – zgodnie z właściwością 

miejscową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22j. 

2. Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonują zadania przy pomocy wojskowych 

ośrodków medycyny prewencyjnej będących podmiotami leczniczymi 

finansowanymi z budżetu państwa oraz jednostkami wojskowymi w rozumieniu 

art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020). 

3. Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego może upoważnić na piśmie organy, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3, do wykonywania zadań tej Inspekcji poza 

właściwością miejscową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22j. 
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Art. 22c. 

1. Osoby pełniące funkcje organów, o których mowa w art. 22b ust. 1, są wyznaczane na 

stanowiska służbowe i zwalniane z nich w trybie i na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726). 

2. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego może zajmować 

osoba spełniająca wymagania przewidziane dla żołnierzy zawodowych oraz 

określone w art. 8 ust. 6 a także uzyskała dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w 

ust. 3 pkt 2, i posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Wojskowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

3. Stanowiska, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zajmować osoby: 

1) spełniające wymagania: 

a) przewidziane dla żołnierzy zawodowych, 

b) określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 4; 

2) będące lekarzami lub posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, które 

uzyskały dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Wojskowej 

Inspekcji Sanitarnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22j. 

 

Art. 22d. 

1. W zakresie działania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej zadania na zasadach i w trybie 

przewidzianych dla: 

1) Głównego Inspektora Sanitarnego – wykonuje Główny Inspektor Sanitarny Wojska 

Polskiego oraz Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej – Zastępca Głównego 

Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego; 

2) państwowych inspektorów sanitarnych – wykonują komendanci wojskowych 

ośrodków medycyny prewencyjnej w zakresie określonym w ust. 2 oraz wojskowi 

inspektorzy sanitarni wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej. 

2. Komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej jest organem właściwym 

w pierwszej instancji w sprawach: 

1) higieny radiacyjnej; 

2) zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie uzgadniania dokumentacji 

projektowej dla budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych 
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na terenie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

oraz w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 

3. Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego jest organem wyższego stopnia 

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do 

komendantów wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej oraz wojskowych 

inspektorów sanitarnych wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej 

w sprawach określonych w art. 22a ust. 1 i 2, a także w stosunku do Szefa Wojskowej 

Inspekcji Sanitarnej – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego 

w zakresie spraw rozpatrywanych w pierwszej instancji. 

 

Art. 22e. 

Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego przedstawia corocznie, w drugim 

kwartale, Ministrowi Obrony Narodowej analizę i ocenę stanu 

sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej w jednostkach i podmiotach, 

o których mowa w art. 22a ust. 1, za rok ubiegły. 

Art. 22f. 

Zadania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej realizują: 

1) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego oraz Szef Wojskowej Inspekcji 

Sanitarnej – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego – 

w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej 

właściwej do spraw zdrowia; 

2) komendanci wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej oraz wojskowi 

inspektorzy sanitarni wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej – w strukturze 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. 

 

Art. 22g. 

Organy, o których mowa w art. 22b ust. 1, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej 

dla państwowych inspektorów sanitarnych. 

 

Art. 22h. 

Organy, o których mowa w art. 22b ust. 1, w związku z wykonywaniem zadań, mają 

prawo do: 

1) wstępu o każdej porze do obiektów: 



- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

a) jednostek i podmiotów określonych w art. 22a ust. 1 oraz do środków transportu, 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdujących się w dyspozycji tych jednostek i 

podmiotów, a także na okręty Marynarki Wojennej, w tym do pomieszczeń i 

urządzeń wchodzących w ich skład, 

b) zajmowanych przez żołnierzy wojsk obcych i ich personel cywilny przebywających 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczających się przez to 

terytorium, 

c) będących w trakcie budowy prowadzonej na terenie jednostek i podmiotów 

określonych w art. 22a ust. 1; 

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób; 

3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych niezbędnych w 

dochodzeniu epidemiologicznym lub do ustalenia wykroczeń związanych ze stanem 

higienicznym; 

4) pobierania nieodpłatnie próbek do badań; 

5) nakazania, w drodze decyzji, usunięcia w określonym terminie stwierdzonych 

uchybień higienicznych i zdrowotnych; 

6) wydania niezbędnych ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji o 

unieruchomieniu lub wyłączeniu z eksploatacji obiektu, okrętu Marynarki 

Wojennej, zakładu pracy, jego części (stanowiska pracy lub urządzenia), środka 

transportu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wycofaniu z obrotu środka 

spożywczego, przedmiotu użytku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na 

zdrowie ludzi albo o podjęciu lub zaprzestaniu innych działań, jeżeli naruszenie 

wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia 

lub zdrowia na terenie obiektów jednostek i podmiotów określonych w art. 22a ust. 1 

lub obiektów określonych w pkt 1 lit. b, lub w stosunku do osób, o których mowa w 

art. 22a ust. 2, przy czym decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu; 

7) stosowania środków, o których mowa w art. 29. 

 

Art. 22i. 

Organy, o których mowa w art. 22b ust. 1, podczas realizacji zadań posługują się 

legitymacją służbową wojskowego inspektora sanitarnego wydawaną przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego na czas pełnienia funkcji. 
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Art. 22j. 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) siedziby i właściwość miejscową organów, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 3, 

oraz tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną, 

2) wzór legitymacji służbowej organów, o których mowa w art. 22b ust. 1, 

3) wykaz dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań 

Wojskowej Inspekcji Sanitarnej 

– uwzględniając rodzaj i charakter wykonywanych zadań, specyfikę zadań Wojskowej 

Inspekcji Sanitarnej, w tym zadań realizowanych poza granicami kraju, sprawność 

funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz potrzebę zapewnienia 

identyfikacji jej organów.> 

[Art. 31a. 

1. Główny Inspektor Sanitarny może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu 

działania państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawiają za tym względy 

bezpieczeństwa sanitarnego. W tych przypadkach Główny Inspektor Sanitarny staje się 

organem pierwszej instancji. O podjęciu czynności Główny Inspektor Sanitarny 

zawiadamia właściwego wojewodę lub starostę. 

2. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może podejmować wszelkie czynności należące 

do zakresu działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to 

wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych przypadkach 

państwowy inspektor sanitarny wyższego stopnia staje się organem pierwszej instancji. O 

podjęciu czynności państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia właściwego 

wojewodę lub starostę.] 

<Art. 31a. 

1. Główny Inspektor Sanitarny może podejmować czynności należące do zakresu 

działania państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawiają za tym względy 

bezpieczeństwa sanitarnego. W tych przypadkach Główny Inspektor Sanitarny staje 

się organem pierwszej instancji. 

2. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może podejmować czynności należące do 

zakresu działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to 

wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych przypadkach 

państwowy inspektor sanitarny wyższego stopnia staje się organem pierwszej 

instancji.> 
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U S T A W A    z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792) 

 

Art. 5. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 

1, zawiera: 

1)   oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia, jej siedzibę i 

adres; 

2)    
(68)

 w przypadku przedsiębiorców - numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki 

numer posiada; 

3)   określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej z narażeniem. 

1a. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione w przepisach wydanych na podstawie 

art. 6 pkt 2. 

1b. 
(69)

 Jeżeli treść dołączonych do wniosku dokumentów jest niewystarczająca dla 

wykazania, że wymagane przepisami prawa warunki wykonywania działalności związanej 

z narażeniem zostały spełnione, organ wydający zezwolenie albo przyjmujący zgłoszenie, 

mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony 

radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych, może: 

1)   przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, ochrony 

radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych u 

wnioskodawcy lub 

2)   zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia 

spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony 

fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych, lub 

3)   zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa 

jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów 

jądrowych. 

1c. 
(70)

 Do kontroli, o której mowa w ust. 1b pkt 1, przepisy rozdziału 9 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w 

art. 4 ust. 1, albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki 

organizacyjnej. 
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3. 
(71)

 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji", wydaje 

zezwolenia, przyjmuje zgłoszenia oraz przyjmuje powiadomienia w zakresie 

wykonywania działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1. 

4. 
(72)

 Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na: 

1)   uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni 

rentgenowskiej oraz uruchamianiu takiej pracowni, 

2)   uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, 

radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń 

nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską 

-   wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. 

[4a. 
(73)

 Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, dla jednostek ochrony zdrowia podległych: 

1)   Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez niego albo dla których jest on 

podmiotem tworzącym - wydaje komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej 

lub upoważniony przez niego wojskowy inspektor sanitarny wojskowego ośrodka 

medycyny prewencyjnej; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych albo dla 

których jest on podmiotem tworzącym - wydaje państwowy inspektor sanitarny 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.] 

<4a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, dla jednostek ochrony zdrowia podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez niego albo dla których jest 

on podmiotem tworzącym – wydaje komendant wojskowego ośrodka medycyny 

prewencyjnej lub upoważniony przez niego wojskowy inspektor sanitarny 

wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.> 

5. Wydanie zezwolenia albo przyjęcie zgłoszenia następuje po stwierdzeniu, że spełnione 

zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem, 

wymagającej zezwolenia albo zgłoszenia. 

5a. Warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ze źródłem 

wysokoaktywnym jest ponadto zawarcie przez jednostkę organizacyjną składającą 

wniosek o wydanie zezwolenia: 

1)   umowy z wytwórcą lub dostawcą źródła wysokoaktywnego zawierającej zobowiązanie 

wytwórcy lub dostawcy do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i 

zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób 

zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem albo 
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2)   umowy z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, o którym mowa w 

art. 114 ust. 1, zawierającej zobowiązanie tego przedsiębiorstwa do odbioru źródła po 

zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz 

regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze 

źródłem. 

5b. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 5a pkt 2, może polegać na: 

1)   dokonaniu przez jednostkę organizacyjną wykonującą działalność ze źródłem 

wysokoaktywnym jednorazowej wpłaty albo dokonywaniu przez nią systematycznych 

wpłat przeznaczonych na pokrycie kosztów odbioru źródła i postępowania z takim 

źródłem na wydzielony, oprocentowany rachunek państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1, służący wyłącznie do 

gromadzenia środków przeznaczonych na pokrycie takich kosztów lub 

2)   złożeniu przez jednostkę organizacyjną wykonującą działalność ze źródłem 

wysokoaktywnym państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej, o którym 

mowa w art. 114 ust. 1 - poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub weksla z poręczeniem wekslowym banku. 

5c. Wysokość zabezpieczenia nie może przekraczać kosztów odbioru i postępowania ze 

źródłem wysokoaktywnym danego typu określonych w cenniku, o którym mowa w art. 

118 ust. 2. 

5d. Przepisu ust. 5a nie stosuje się do działalności polegającej na składowaniu i 

przechowywaniu źródła wysokoaktywnego przez państwowe przedsiębiorstwo 

użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1, oraz do działalności 

polegającej na transporcie takiego źródła. 

5e. 
(74)

 Prezes Agencji, kierując się względami ochrony radiologicznej, może w przypadku 

źródła wysokoaktywnego przywożonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uzależnić wydanie zezwolenia od zawarcia przez jednostkę organizacyjną składającą 

wniosek o wydanie zezwolenia umowy, o której mowa w ust. 5a pkt 1, jeżeli 

postępowanie z tym źródłem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu 

działalności z tym źródłem przez jednostkę organizacyjną może być niemożliwe lub 

znacznie utrudnione. 

6. (uchylony). 

7. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że jednostka organizacyjna ubiegająca 

się o wydanie zezwolenia złoży wniosek o wydanie zezwolenia na czas oznaczony. 
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7a. Wydanie, odmowa wydania oraz cofnięcie zezwolenia, a także przyjęcie i odmowa 

przyjęcia zgłoszenia, następują w drodze decyzji administracyjnej. 

7b. Zezwolenie zawiera, jeżeli jest to niezbędne, określenie warunków wykonywania 

działalności związanej z narażeniem. 

7c. 
(75)

 W postępowaniu o zmianę zezwolenia przepisy dotyczące wydania zezwolenia stosuje 

się odpowiednio do zakresu zmiany. 

8. Organy, o których mowa w ust. 3 i 4, prowadzą rejestr jednostek organizacyjnych, których 

działalność wymaga co najmniej zgłoszenia. 

9. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zgłaszać organowi wydającemu 

zezwolenie wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu. 

10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do zgłoszenia. 

11. Organ wydający zezwolenie cofa zezwolenie, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące jednostce organizacyjnej wykonywania 

objętej zezwoleniem działalności związanej z narażeniem; 

2)   jednostka organizacyjna przestała spełniać warunki określone przepisami prawa, 

wymagane do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu; 

3)   jednostka organizacyjna nie usunęła, w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie 

terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w 

zezwoleniu lub z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem; 

4)   jednostka organizacyjna nie wykonała sankcji nałożonych na nią przez Komisję 

Europejską na podstawie art. 83 Traktatu Euratom; 

5)   jednostka organizacyjna nie zastosowała się do nakazu lub zakazu, o którym mowa w art. 

68 ust. 1, lub nie wykonała decyzji, o której mowa w art. 68b ust. 1. 

12. W decyzji o cofnięciu zezwolenia należy określić sposób postępowania z posiadanymi 

przez jednostkę organizacyjną materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, 

odpadami promieniotwórczymi oraz wypalonym paliwem jądrowym. 

13. Koszty postępowania, o którym mowa w ust. 12, ponosi jednostka organizacyjna, której 

cofnięto zezwolenie. 

14. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w przepisach 

o opłacie skarbowej. 

15. Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

kopie wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania albo 

cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1. 
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16. 
(76)

 Do wykonywania działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1, 

wymagającej powiadomienia, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia powiadomienia Prezes Agencji nie wniesie, w drodze decyzji administracyjnej, 

sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w powiadomieniu terminu 

rozpoczęcia wykonywania działalności związanej z narażeniem. 

17. 
(77)

 Powiadomienie o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem, o której mowa 

w art. 4 ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie jednostki organizacyjnej dokonującej powiadomienia, jej siedzibę i adres; 

2)   w przypadku przedsiębiorców - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie 

numery posiada; 

3)   określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności objętej powiadomieniem, 

a także stężenia promieniotwórczego lub aktywności źródeł promieniowania jonizującego, 

z którymi będzie wykonywana działalność objęta powiadomieniem; 

4)   określenie zakładanego narażenia pracowników i osób z ogółu ludności w wyniku 

wykonywania działalności objętej powiadomieniem; 

5)   uzasadnienie podjęcia działalności objętej powiadomieniem oraz planowane metody 

monitoringu i optymalizacji narażenia; 

6)   określenie terminu rozpoczęcia wykonywania działalności objętej powiadomieniem. 

18. 
(78)

 W razie konieczności uzupełnienia powiadomienia Prezes Agencji nakłada na 

powiadamiającego, w drodze postanowienia, obowiązek dokonania tego uzupełnienia w 

określonym terminie. 

19. 
(79)

 Prezes Agencji wnosi sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli: 

1)   wykonywanie działalności objętej powiadomieniem jest zabronione albo wymaga 

uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia, o których mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   z treści powiadomienia wynika, że wykonywanie działalności objętej powiadomieniem 

może naruszać wymagania ochrony radiologicznej wynikające z przepisów prawa; 

3)   powiadamiający nie uzupełnił powiadomienia w określonym terminie. 

20. 
(80)

 Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych wykonujących działalność 

związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1, wymagającą powiadomienia. 
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Art. 23e. 

1. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi działania mające na celu identyfikację terenów, na 

których wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków poziom średniorocznego 

stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu może przekroczyć poziom odniesienia, 

o którym mowa w art. 23b. 

2. Informacje o wynikach działań, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Sanitarny 

przekazuje na bieżąco ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

[3. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 20 ustawy z 

dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), 

udzielają porad i informacji w zakresie narażenia na radon w pomieszczeniach oraz 

związanych z narażeniem na radon zagrożeń dla zdrowia, na temat znaczenia 

przeprowadzania pomiarów radonu oraz na temat dostępnych środków technicznych 

służących ograniczeniu występujących stężeń radonu.] 

<3. Państwowa Inspekcja Sanitarna udziela porad i informacji w zakresie narażenia na 

radon w pomieszczeniach oraz związanych z narażeniem na radon zagrożeń dla 

zdrowia, na temat znaczenia przeprowadzania pomiarów radonu oraz na temat 

dostępnych środków technicznych służących ograniczeniu występujących stężeń 

radonu.> 

Art. 33n. 

1. Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem 

promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są 

obowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej 

pacjenta. 

2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, osoba wykonująca badania 

diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a 

także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani uzyskać co najmniej 20 

punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat. 

3. Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem 

promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, wykonuje 

obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez: 
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1)   ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się 

wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego 

szkolenia oraz zdanie egzaminu, lub 

2)   ukończenie innego niż wskazane w pkt 1 szkolenia obejmującego tematykę ochrony 

radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach 

medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur 

badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczenia 

o ukończeniu każdego z tych szkoleń, lub 

3)   udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach lub 

sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom, o których mowa w pkt 2, lub 

4)   wygłoszenie wykładu lub wystąpienia w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2, na 

krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum 

naukowym. 

4. Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem 

promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, otrzymuje za: 

1)   ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-20 punktów szkoleniowych; 

2)   ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-1 punkt szkoleniowy za każdą 

godzinę ukończonego szkolenia; 

3)   udział w krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 3-5 punktów szkoleniowych; 

4)   wygłoszenie wykładu lub wystąpienia, o których mowa w ust. 3 pkt 4-10 punktów 

szkoleniowych. 

5. Punkty szkoleniowe za wygłoszenie wykładu lub wystąpienia o tej samej treści mogą być 

przyznane na podstawie ust. 4 pkt 4 tylko raz. 

6. Punkty szkoleniowe, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, dotyczące jednego wydarzenia nie 

sumują się. 

7. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia 

szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

8. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może prowadzić podmiot, który: 

1)   dysponuje: 

a)  kadrą dydaktyczną składającą się z osób posiadających wyższe wykształcenie, wiedzę i 

doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych szkoleń, w szczególności w 

dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, 
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b)  egzaminatorami spełniającymi wymogi, o których mowa w lit. a, 

c)  kierownikiem szkolenia posiadającym tytuł zawodowy magistra lub równorzędny 

uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i 

przyrodniczych lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz legitymującym 

się nie krótszym niż dziesięcioletni stażem pracy w zakresie zastosowania 

promieniowania jonizującego w celach medycznych lub w ochronie radiologicznej 

pacjenta; 

2)   dysponuje obiektami i wyposażeniem umożliwiającymi prowadzenie szkolenia; 

3)   stosuje jednolity system oceny wykładów, kadry dydaktycznej i organizacji szkolenia i 

egzaminu; 

4)   uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 7. 

9. Podmiot prowadzący szkolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest obowiązany: 

1)   zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie 

szkoleń; 

2)   zapewnić prowadzenie szkoleń przez osoby, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c; 

3)   informować Głównego Inspektora Sanitarnego o planowanych terminach i miejscach 

prowadzenia szkoleń, nie później niż na 14 dni przed dniem ich rozpoczęcia; 

4)   prowadzić szkolenia zgodnie z ramowym programem szkoleń określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 19; 

5)   prowadzić dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem szkolenia, w 

szczególności regulaminy szkolenia i protokoły przebiegu egzaminu, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 1; dokumentacja zawiera w szczególności dane osobowe uczestnika szkolenia 

oraz osoby prowadzącej szkolenie obejmujące imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w 

przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadających 

obywatelstwa polskiego - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tych 

osób; 

6)   udostępniać niezwłocznie dokumentację związaną z prowadzeniem szkolenia na żądanie 

Głównego Inspektora Sanitarnego; 

7)   przekazać niezwłocznie uczestnikowi szkolenia podpisany przez kierownika szkolenia i 

egzaminatora certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu; 

8)   przekazywać Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wykaz osób, które uzyskały 

certyfikat, o którym mowa w pkt 7, w tym ich dane osobowe, o których mowa w pkt 5, w 

terminie 14 dni od dnia wydania certyfikatu. 
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10. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się na wniosek zawierający: 

1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

wnioskodawcy; 

2)   numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki numer posiada; 

4)   numer REGON wnioskodawcy, o ile taki numer został nadany; 

5)   wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia; 

6)   listę członków kadry dydaktycznej i egzaminatorów oraz wskazanie kierownika 

szkolenia. 

11. Rejestr, o którym mowa w ust. 7, jest jawny i zawiera: 

1)   informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 5; 

2)   numer wpisu do rejestru; 

3)   datę wpisu do rejestru. 

12. Główny Inspektor Sanitarny zamieszcza dane zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 

7, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

13. Główny Inspektor Sanitarny niezwłocznie wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru, o 

którym mowa w ust. 7, zaświadczenie o wpisie do rejestru. 

14. Podmiot prowadzący szkolenia wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 7, jest 

obowiązany informować Głównego Inspektora Sanitarnego o: 

1)   zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, 

które spowodowało zmianę tych danych; 

2)   zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie 

objętym wpisem do rejestru, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej 

działalności. 

15. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru, o 

którym mowa w ust. 7, w zakresie spełniania wymogów określonych w ust. 9, na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, w szczególności w zakresie realizacji programu szkolenia i 

kwalifikacji kadry dydaktycznej. [Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji prowadzi kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru, o 

którym mowa w ust. 7, zgodnie z właściwością wynikającą z art. 20 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.] 
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16. W przypadku niespełniania przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 7, 

wymogów określonych w ust. 9, Główny Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze zaleceń 

pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. 

17. W przypadku: 

1)   rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 7, 

wymogów określonych w ust. 9 lub 

2)   uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 15, lub 

3)   nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 16, lub 

4)   zaprzestania wykonywania działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru, o którym 

mowa w ust. 7 

-   Główny Inspektor Sanitarny wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, podmiot z 

rejestru, o którym mowa w ust. 7. 

18. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, mogą prowadzić podmioty, które spełniają 

wymogi określone w przepisach ust. 8 pkt 1 i 2. 

19. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   formy szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i jego ramowy program, 

2)   zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

3)   wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz wzór zaświadczenia, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 2 

-   mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych badań diagnostycznych, 

zabiegów lub leczenia z zastosowaniem promieniowania jonizującego. 

 

Art. 33p. 

1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów 

radiofarmaceutycznych, wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego. 

[2. W przypadku jednostek ochrony zdrowia podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub 

nadzorowanych przez niego albo dla których jest on podmiotem tworzącym, zgodę, o 

której mowa w ust. 1, wydaje Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego, a w 

przypadku jednostek ochrony zdrowia podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych albo dla których jest on podmiotem 

tworzącym - państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji.] 
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<2. W przypadku jednostek ochrony zdrowia podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

lub nadzorowanych przez niego albo dla których jest on podmiotem tworzącym, 

zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje Główny Inspektor Sanitarny Wojska 

Polskiego.> 

3. Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zgody na prowadzenie działalności, o której mowa 

w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

4. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na czas nie dłuższy niż czas, na który zostało 

wydane zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 

5. Wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie jednostki ochrony zdrowia, jej siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu 

oraz adres poczty elektronicznej; 

2)   resortowy kod identyfikacyjny oraz numer REGON, o ile taki numer został nadany; 

3)   imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej kierownika jednostki 

ochrony zdrowia; 

4)   przewidywany termin rozpoczęcia działalności, a jeżeli działalność ma być prowadzona 

przez czas oznaczony - także okres prowadzenia działalności, nie dłuższy niż czas, na 

który zostało wydane zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

5)   informacje dotyczące nazwy i siedziby organu wydającego zezwolenie, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1, oraz daty wydania tego zezwolenia; 

6)   zakres działalności związanej z ekspozycją medyczną; 

7)   informację o wykonaniu wszystkich testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i 

urządzeń pomocniczych; 

8)   wykaz pracowni medycznych jednostki ochrony zdrowia, które będą prowadzić 

działalność objętą zgodą, wraz z ich adresami. 

6. Do wniosku o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   kopię zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   imienny wykaz osób wykonujących czynności z zakresu związanego z ekspozycją 

medyczną wraz z określeniem ich kwalifikacji, w szczególności odbytych specjalizacji, 

staży i kształcenia ustawicznego; 

3)   procedury szczegółowe, które będą stosowane, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w 

art. 33c, a w przypadku stosowania procedur szczegółowych zgodnych z wzorcowymi 

medycznymi procedurami radiologicznymi dla standardowych ekspozycji medycznych, o 

których mowa w art. 33t ust. 1 - wykaz procedur szczegółowych wraz z podaniem 
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wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji 

medycznych, według których je opracowano; 

4)   w przypadku gdy wnioskowana działalność obejmuje procedury szczegółowe związane z 

niekonwencjonalnymi wysokospecjalistycznymi technikami napromieniania lub 

niekonwencjonalnymi sposobami frakcjonowania dawki promieniowania jonizującego - 

informację o sposobie kwalifikacji pacjentów do proponowanej techniki leczenia; 

5)   wykaz urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych wraz z podaniem ich 

podstawowych parametrów i daty uruchomienia; 

6)   kopię protokołu wyników wszystkich testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i 

urządzeń pomocniczych; 

7)   oświadczenie kierownika jednostki ochrony zdrowia o wdrożeniu programu zapewnienia 

jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2. 

7. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana jednostce ochrony zdrowia, która: 

1)   posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   dysponuje odpowiednią liczbą personelu o kwalifikacjach odpowiednich do działalności, 

jaką zamierza prowadzić ta jednostka; 

3)   dysponuje urządzeniami radiologicznymi i urządzeniami pomocniczymi niezbędnymi do 

wykonywania badań diagnostycznych lub leczenia; 

4)   stosuje właściwe dla prowadzonej działalności medyczne procedury radiologiczne; 

5)   wdrożyła program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej opinii 

odpowiednio konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej albo 

konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, 

a w przypadku zgody wydawanej przez: 

1)   Głównego Inspektora Sanitarnego - także pozytywnej opinii państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego; 

2)   Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego - także pozytywnej opinii 

właściwego komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej. 

9. Podmioty, o których mowa w ust. 8, wydają opinię w zakresie swojej właściwości, nie 

później niż w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. 

10. W zgodzie, o której mowa w ust. 1, określa się: 

1)   zakres działalności; 
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2)   miejsce prowadzenia działalności; 

3)   termin rozpoczęcia działalności, w przypadku gdy zgoda jest wydawana na czas 

nieoznaczony, albo okres, na który jest wydawana zgoda; okres ten nie może być dłuższy 

niż czas, na który wydano zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

4)   wykaz, o którym mowa w ust. 5 pkt 8. 

11. Odmowa wydania zgody, o której mowa w ust. 1, następuje w przypadku: 

1)   gdy jednostka ochrony zdrowia nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   gdy jednostka ochrony zdrowia nie spełnia wymagań określonych w ust. 7 lub w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 14; 

3)   braku pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 8. 

12. Zgodę, o której mowa w ust. 1, cofa się, w przypadku gdy: 

1)   nastąpiło cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   jednostka ochrony zdrowia przestała spełniać wymagania określone w ust. 7 lub w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 14. 

13. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi centralny rejestr decyzji administracyjnych w 

sprawach wydania, odmowy wydania i cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 1. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne 

wymagania, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność, o 

której mowa w ust. 1, uwzględniając wymagania dotyczące: 

1)   wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze, 

2)   liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych 

rodzajów medycznych procedur radiologicznych 

-   mając na względzie bezpieczeństwo personelu i pacjentów tych jednostek ochrony 

zdrowia, w tym także konieczność zapewnienia personelu o właściwych kwalifikacjach 

przy wykonywaniu medycznych procedur radiologicznych związanych z istotnym z 

punktu widzenia ochrony radiologicznej narażeniem pacjenta. 

 

Art. 33q. 

1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej 

lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, 

wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 
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[2. W przypadku jednostek ochrony zdrowia podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub 

nadzorowanych przez niego albo dla których jest on podmiotem tworzącym, zgodę, o 

której mowa w ust. 1, wydaje komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub 

upoważniony przez niego wojskowy inspektor sanitarny wojskowego ośrodka medycyny 

prewencyjnej, a w przypadku jednostek ochrony zdrowia podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych albo dla których jest 

on podmiotem tworzącym - państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.] 

<2. W przypadku jednostek ochrony zdrowia podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

lub nadzorowanych przez niego albo dla których jest on podmiotem tworzącym, 

zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje komendant wojskowego ośrodka medycyny 

prewencyjnej lub upoważniony przez niego wojskowy inspektor sanitarny 

wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.> 

3. Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

4. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na czas nie dłuższy niż czas, na który zostało 

wydane zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 

5. Wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie jednostki ochrony zdrowia, jej siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu 

oraz adres poczty elektronicznej; 

2)   resortowy kod identyfikacyjny oraz numer REGON, o ile taki numer został nadany; 

3)   imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej kierownika jednostki 

ochrony zdrowia; 

4)   przewidywany termin rozpoczęcia działalności, a jeżeli działalność ma być prowadzona 

przez czas oznaczony - także okres prowadzenia działalności, nie dłuższy niż czas, na 

który zostało wydane zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

5)   informacje dotyczące nazwy i siedziby organu wydającego zezwolenie, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1, oraz daty wydania tego zezwolenia; 

6)   zakres działalności związanej z narażeniem lub będącej częścią medycznych procedur 

radiologicznych; 

7)   informację o wykonaniu wszystkich testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i 

urządzeń pomocniczych; 
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8)   wykaz medycznych pracowni rentgenowskich jednostki ochrony zdrowia, które będą 

prowadzić działalność objętą zgodą, wraz z ich adresami. 

6. Do wniosku o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   kopię zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   imienny wykaz osób wykonujących czynności z zakresu związanego z ekspozycją 

medyczną wraz z określeniem ich kwalifikacji, w szczególności odbytych specjalizacji, 

staży i kształcenia ustawicznego; 

3)   procedury szczegółowe, które będą stosowane, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w 

art. 33c, a w przypadku stosowania procedur szczegółowych zgodnych z wzorcowymi 

medycznymi procedurami radiologicznymi dla standardowych ekspozycji medycznych, o 

których mowa w art. 33t ust. 1 - wykaz procedur szczegółowych wraz z podaniem 

wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji 

medycznych, według których je opracowano; 

4)   wykaz urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w tym urządzeń 

pomocniczych wykorzystywanych w ramach teleradiologii, wraz z podaniem ich 

podstawowych parametrów i daty uruchomienia; 

5)   kopię protokołu wyników wszystkich testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych 

i urządzeń pomocniczych, w tym urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w ramach 

teleradiologii; 

6)   oświadczenie kierownika jednostki ochrony zdrowia o wdrożeniu programu zapewnienia 

jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2. 

7. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana jednostce ochrony zdrowia, która: 

1)   posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   dysponuje odpowiednią liczbą personelu o kwalifikacjach odpowiednich do działalności, 

jaką zamierza prowadzić ta jednostka; 

3)   dysponuje urządzeniami radiologicznymi i urządzeniami pomocniczymi niezbędnymi do 

wykonywania badań diagnostycznych lub zabiegów; 

4)   stosuje właściwe dla prowadzonej działalności medyczne procedury radiologiczne; 

5)   wdrożyła program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej opinii 

odpowiednio właściwego miejscowo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i 

diagnostyki obrazowej albo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny 

nuklearnej. 
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9. Opinię, o której mowa w ust. 8, konsultanci wojewódzcy wydają nie później niż w terminie 

21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. 

10. W zgodzie, o której mowa w ust. 1, określa się: 

1)   zakres działalności; 

2)   miejsce prowadzenia działalności; 

3)   termin rozpoczęcia działalności, w przypadku gdy zgoda jest wydawana na czas 

nieoznaczony, albo okres, na który jest wydawana zgoda; okres ten nie może być dłuższy 

niż okres, na który wydano zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

4)   wykaz, o którym mowa w ust. 5 pkt 8. 

11. Odmowa wydania zgody, o której mowa w ust. 1, następuje w przypadku: 

1)   gdy jednostka ochrony zdrowia nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   gdy jednostka ochrony zdrowia nie spełnia wymagań określonych w ust. 7 lub w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 13; 

3)   braku pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 8. 

12. Zgodę, o której mowa w ust. 1, cofa się, w przypadku gdy: 

1)   nastąpiło cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

2)   jednostka ochrony zdrowia przestała spełniać wymagania określone w ust. 7 lub w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 13. 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne 

wymagania, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność, o 

której mowa w ust. 1, uwzględniając wymagania dotyczące: 

1)   wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze, 

2)   liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych 

rodzajów medycznych procedur radiologicznych 

-   mając na względzie bezpieczeństwo personelu i pacjentów tych jednostek ochrony 

zdrowia, w tym także konieczność zapewnienia personelu o właściwych kwalifikacjach 

przy wykonywaniu medycznych procedur radiologicznych związanych z istotnym z 

punktu widzenia ochrony radiologicznej narażeniem pacjenta. 

14. Przepisów ust. 1-13 nie stosuje się do wykonywania działalności związanej z narażeniem 

polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za 

pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywania 

działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii 

kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu. 
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Art. 33ze. 

1. Krajowe Centrum jest państwową jednostką budżetową. 

2. Krajowym Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz dyrektor Krajowego Centrum, 

który wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora Krajowego Centrum. 

3. Dyrektor Krajowego Centrum jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia. Zastępcy dyrektora Krajowego Centrum są powoływani i odwoływani 

przez dyrektora Krajowego Centrum. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, organizację oraz tryb 

działania Krajowego Centrum, mając na względzie zapewnienie monitorowania stanu 

ochrony radiologicznej niezbędnego przy stosowaniu promieniowania jonizującego w 

celach medycznych. 

5. Do zadań Krajowego Centrum należy: 

1)   monitorowanie stanu ochrony radiologicznej wynikającego ze stosowania 

promieniowania jonizującego w celach medycznych w oparciu o: 

a)  działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

b)  raporty z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych i audytów klinicznych 

zewnętrznych, o których mowa w art. 33v ust. 6 oraz art. 33 w ust. 19, 

c)  informacje uzyskiwane z kontroli dawek indywidualnych, oceny narażenia ludności 

pochodzącego od źródeł promieniowania jonizującego stosowanych w celach 

medycznych, 

d)  badania naukowe, 

e)  dane z krajowych rejestrów i baz danych dotyczących wykorzystania promieniowania 

jonizującego w celach medycznych, w tym stosowania procedur szczegółowych; 

2)   przeprowadzanie przeglądów diagnostycznych poziomów referencyjnych; 

3)   składanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rocznych sprawozdań z oceny 

wdrożenia wymagań bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach 

medycznych; 

4)   zapewnienie wsparcia merytorycznego i fachowego doradztwa dla komórek 

organizacyjnych higieny radiacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie 

medycznych zastosowań promieniowania jonizującego; 

5)   wydawanie opinii, o których mowa w ust. 8; 

6)   obsługa administracyjno-techniczna działalności komisji procedur i audytów w zakresie 

opracowania procedur wzorcowych, przeprowadzania audytów klinicznych zewnętrznych 
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oraz przeprowadzania okresowej oceny jakości wykonywania badań przesiewowych oraz 

wyników tych badań; 

7)   prowadzenie Centralnego Rejestru Danych o Ekspozycjach Medycznych oraz 

Centralnego Rejestru Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych; 

8)   opiniowanie projektów przepisów w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta; 

9)   udział w komisjach powoływanych do zbadania okoliczności i przyczyn ekspozycji 

niezamierzonych lub narażeń przypadkowych; 

10)  konsultowanie - w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta - programów kształcenia, 

kształcenia podyplomowego oraz szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego 

oraz innych osób stosujących medyczne procedury radiologiczne; 

[11)  współpraca z Prezesem Agencji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym 

Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;] 

<11) współpraca z Prezesem Agencji, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz 

Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego;> 

12)  współpraca z krajową jednostką akredytującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie realizacji 

kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych; 

13)  przeprowadzanie w okresach 5-letnich oceny dawki dla ludności, wynikającej z 

medycznych zastosowań promieniowania jonizującego. 

6. Krajowe Centrum może prowadzić działalność polegającą na: 

1)   prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej; 

2)   opracowywaniu, tłumaczeniu oraz rozpowszechnianiu publikacji związanych ze 

stosowaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych; 

3)   wykonywaniu pomiarów fizycznych i badań dla celów ochrony radiologicznej pacjenta, w 

tym z zakresu kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń 

pomocniczych. 

7. Działalność, o której mowa w ust. 6, może być prowadzona odpłatnie. Wpływy z tej 

działalności stanowią dochód budżetu państwa. 

8. Krajowe Centrum wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, opinie w sprawach 

związanych z możliwością wystąpienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku ekspozycji 

medycznej. Opinia jest wydawana bez zbędnej zwłoki. 
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9. Krajowe Centrum składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie z oceny 

wdrożenia wymagań bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach 

medycznych w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

Art. 63. 

1. 
(313)

 Wykonywanie działalności związanej z narażeniem podlega nadzorowi i kontroli w 

zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

2. 
(314)

 Nadzór i kontrola, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez: 

1)   organy dozoru jądrowego - jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia, przyjęcia 

zgłoszenia albo przyjęcia powiadomienia jest Prezes Agencji; 

2)   państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, Głównego Inspektora Sanitarnego, 

komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub upoważnionego przez 

niego wojskowego inspektora sanitarnego wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, 

Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego [lub państwowego inspektora 

sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji] - w zakresie: 

a)  działalności, na której wykonywanie organy te wydają zezwolenie lub zgodę, 

b)  działalności, o której wykonywaniu przyjmują powiadomienie, 

c)  ochrony radiologicznej pacjenta; 

3)   dyrektora okręgowego urzędu górniczego - w zakresie działalności, o której 

wykonywaniu przyjmuje powiadomienie; 

4)   Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 

23h. 

[2a. 
(315)

 Państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

niezależnie od uprawnień przysługujących innym organom, o których mowa w ust. 2, 

wykonuje nadzór i kontrolę w jednostkach organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.] 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunków 

ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie 

do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i 

radioterapii schorzeń nienowotworowych. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sprawowania nadzoru i 

przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i 
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Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego, z uwzględnieniem 

trybu przygotowania kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych, sporządzania 

protokołu kontroli, wystąpienia pokontrolnego i informacji o wynikach kontroli. 

 

Art. 124. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 123, nakłada, w formie decyzji administracyjnej: 

1)   Prezes Agencji - jeżeli jest organem właściwym do wydania zezwolenia, przyjęcia 

zgłoszenia albo przyjęcia powiadomienia; 

[2)   Główny Inspektor Sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, Główny 

Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego, komendant wojskowego ośrodka medycyny 

prewencyjnej, wojskowy inspektor sanitarny wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej 

lub państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 

jeżeli organy te są właściwe do wydania zezwolenia lub zgody albo przyjęcia 

powiadomienia;] 

<2) Główny Inspektor Sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, Główny 

Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego, komendant wojskowego ośrodka medycyny 

prewencyjnej lub wojskowy inspektor sanitarny wojskowego ośrodka medycyny 

prewencyjnej – jeżeli organy te są właściwe do wydania zezwolenia lub zgody albo 

przyjęcia powiadomienia;> 

3)   dyrektor okręgowego urzędu górniczego - jeżeli jest organem właściwym do przyjęcia 

powiadomienia. 

1a. 
(433)

 Karę pieniężną, o której mowa w art. 123 ust. 1e, nakłada, w formie decyzji 

administracyjnej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

2. 
(434)

 Decyzji, o której mowa w ust. 1 lub 1a, nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1, wymierzając karę pieniężną, biorą pod uwagę: 

1)   stopień oraz czas trwania naruszenia obowiązków; 

2)   stopień zagrożenia wywołanego naruszeniem obowiązków. 
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U S T A W A  z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706) 

 

Art. 15p. 

1. Projekt planu postępowania na wypadek awarii podmiot, który zamierza prowadzić 

zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, przekazuje: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

2)   Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

3)   właściwym ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej, w którym 

ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii: 

wojewodzie, państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, wojewódzkiemu 

lekarzowi weterynarii[, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji] oraz komendantowi Wojskowego Ośrodka Medycyny 

Prewencyjnej. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazują ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska uwagi do projektu planu postępowania na wypadek awarii w terminie 21 dni 

od dnia jego otrzymania. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje projekt planu postępowania na 

wypadek awarii właściwym organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich, których terytoria mogłyby zostać narażone na skutki awarii, wyznaczając 

termin na zajęcie stanowiska, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje podmiotowi, który zamierza prowadzić 

zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, uwagi, o których mowa w 

ust. 2, oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie z ust. 3. 

5. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej, w 

którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu postępowania na wypadek awarii, 

udostępnia go do publicznego wglądu, podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty na obszarze województwa, udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej i informuje o możliwości składania uwag do tego projektu we 

wskazanym miejscu oraz w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia jego udostępnienia. 



- 40 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6. Wojewoda przekazuje uwagi zgłoszone do projektu planu postępowania na wypadek awarii 

podmiotowi, który zamierza prowadzić zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV 

kategorii. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 499, z 

późn. zm.) 

Art. 36b. 

Do zadań Prezesa Urzędu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. g, h, m oraz n ustawy z 

dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, wykonywanych w ramach nadzoru nad 

bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, należy: 

1)   zbieranie zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych pochodzących od 

osób wykonujących zawód medyczny, pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub 

opiekunów faktycznych, a także informacji przekazywanych przez podmioty 

odpowiedzialne oraz danych z innych źródeł, informacji pochodzących od właściwych 

organów innych państw, z literatury fachowej oraz pozyskanych w wyniku badań 

dotyczących bezpieczeństwa przeprowadzanych po wydaniu pozwolenia; w przypadku 

biologicznych produktów leczniczych w rozumieniu załącznika nr 1 do dyrektywy 

2001/83/WE gromadzeniu podlegają informacje dotyczące nazwy i numeru serii tych 

produktów; 

2)   analiza i opracowywanie zgłoszeń, w tym ocena przyczynowo-skutkowa wszystkich 

zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych; 

3)   gromadzenie i analiza dokumentów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów 

leczniczych, w szczególności opracowań z badań dotyczących bezpieczeństwa 

przeprowadzanych po wydaniu pozwolenia, raportów okresowych o bezpieczeństwie 

stosowania produktów leczniczych, planów zarządzania ryzykiem użycia produktu 

leczniczego i innych opracowań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów 

leczniczych; 

4)   wydawanie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, 

przeznaczonych i skierowanych bezpośrednio do osób wykonujących zawód medyczny 

lub ogółu społeczeństwa; 
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5)   uzgadnianie treści komunikatów dotyczących bezpieczeństwa produktu leczniczego, 

przeznaczonych i skierowanych bezpośrednio do osób wykonujących zawód medyczny 

lub ogółu społeczeństwa, wydawanych i upowszechnianych przez podmiot 

odpowiedzialny; 

6)   prowadzenie bazy danych obejmującej zgłoszenia działań niepożądanych produktów 

leczniczych, które wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   przekazywanie w systemie EudraVigilance zgłoszeń pojedynczych przypadków działań 

niepożądanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do bazy danych EudraVigilance 

oraz centralnej bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia; 

8)    współpraca i wymiana informacji z jednostkami, które realizują zadania związane z 

zatruciami produktami leczniczymi lub zajmują się leczeniem uzależnień od produktów 

leczniczych, a także z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej[, Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji] oraz Wojskowej Inspekcji 

Sanitarnej w zakresie niepożądanych odczynów poszczepiennych; 

9)   udzielanie informacji o produktach leczniczych, w tym o działaniach niepożądanych 

produktów leczniczych; 

10)  podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo stosowania produktów 

leczniczych, w tym inicjowanie zmian w Charakterystykach Produktów Leczniczych; 

11)  współpraca z osobami wykonującymi zawód medyczny, pacjentami, ich 

przedstawicielami ustawowymi lub opiekunami faktycznymi, w celu zapewnienia 

skutecznego, prawidłowego i rzetelnego zgłaszania działań niepożądanych produktu 

leczniczego, polegająca na: 

a)  opracowaniu i wdrożeniu prostego, przejrzystego schematu zgłaszania pojedynczych 

przypadków działań niepożądanych, 

b)  opracowaniu trybu potwierdzania przyjęcia zgłoszenia pojedynczego przypadku działania 

niepożądanego i udostępniania dodatkowych danych na wniosek zgłaszającego, 

c)  udzielaniu dodatkowych informacji dotyczących zgłaszania pojedynczych przypadków 

działań niepożądanych, 

d)  zapewnieniu, na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny, pacjenta, jego 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, dostępu do odpowiednich danych 

o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych; 

12)  niezwłoczne przekazywanie Europejskiej Agencji Leków zgłoszeń o ciężkich 

niepożądanych działaniach produktów leczniczych, które wystąpiły na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, nie później jednak niż w terminie 15 dni od dnia ich 

otrzymania; 

13)  przekazywanie Europejskiej Agencji Leków zgłoszeń pojedynczych przypadków działań 

niepożądanych, innych niż określone w pkt 12, które wystąpiły na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż w terminie 90 dni od dnia ich otrzymania; 

14)  gromadzenie danych o wielkości sprzedaży produktów leczniczych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przesyłanych przez podmiot odpowiedzialny; 

15)  współpraca z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami odpowiedzialnymi za 

nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. 

 

Art. 36c. 

1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej[, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji] oraz Wojskowej Inspekcji Sanitarnej są 

obowiązane przekazywać Prezesowi Urzędu kopie zgłoszeń niepożądanych odczynów 

poszczepiennych. 

2. W przypadku podejrzenia, że wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego mogło 

być wywołane wadą jakościową szczepionki, Główny Inspektor Farmaceutyczny jest 

obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu także wyniki badań jakości tej szczepionki. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020) 

 

Art. 30. 

1. Organ Straży Granicznej właściwy do przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej: 

1)   ustala tożsamość osoby, której dotyczy wniosek; 

2)   uzyskuje dane i informacje w zakresie niezbędnym do wypełnienia formularza wniosku; 

3)   fotografuje osobę, której dotyczy wniosek, i pobiera od niej odciski linii papilarnych za 

pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków; 

4)   ustala, czy osoba, której dotyczy wniosek, posiada dokumenty uprawniające do 

przekroczenia granicy lub czy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie; 
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5)   przekazuje wnioskodawcy na piśmie w języku dla niego zrozumiałym informacje o: 

a)  zasadach i trybie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

b)  przysługujących mu prawach, ciążących na nim obowiązkach i skutkach ich niewykonania 

oraz o konsekwencjach wyraźnego i dorozumianego wycofania wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, 

c)  których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 604/2013, 

d)  których mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 603/2013, 

e)  możliwości wyrażenia zgody na udzielanie przedstawicielowi Urzędu Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców informacji o przebiegu 

postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz na przeglądanie akt 

sprawy i sporządzanie z nich notatek i odpisów, 

f)  organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, 

g)  zakresie pomocy socjalnej i opieki medycznej, okresie ich przysługiwania, możliwości 

ubiegania się o pomoc w postaci świadczenia pieniężnego oraz zasadach przyjęcia do 

ośrodka dla cudzoziemców, zwanego dalej "ośrodkiem", 

h)  trybie i zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podmiotach świadczących 

tę pomoc, 

i)  adresie ośrodka recepcyjnego, w którym ma się on stawić w terminie 2 dni od dnia 

złożenia wniosku - jeżeli wnioskodawca nie wskazał we wniosku innego adresu, pod 

którym będzie przebywał, albo nie przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla 

cudzoziemców; 

6)   zapewnia pomoc tłumacza przy składaniu wniosku; 

7)   zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich i niezbędnych zabiegów sanitarnych ciała i 

odzieży osoby, której dotyczy wniosek; 

8)   zapewnia osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowującym 

dzieci oraz kobietom ciężarnym, których dotyczy wniosek, transport do ośrodka 

recepcyjnego, oraz w uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu; 

9)   rejestruje niezwłocznie wniosek w rejestrze, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1; 

10)  przeprowadza z wnioskodawcą indywidualną rozmowę, o której mowa w art. 5 

rozporządzenia 604/2013; 

11)  przesyła odciski linii papilarnych osoby, której dotyczy wniosek, do systemu centralnego, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 603/2013; 

12)  w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku przekazuje go Szefowi Urzędu. 
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2. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, zapewnia aby złożenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej odbyło się bez udziału innych osób, na których 

obecność wnioskodawca nie wyraził zgody, w warunkach zapewniających odpowiedni 

stopień poufności i pozwalających wnioskodawcy na wyczerpujące przedstawienie 

powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

3. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, dokonuje kontroli osobistej osoby, 

której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, na zasadach określonych 

w art. 11aa ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 147, 125, 235 i 1091). 

4. (uchylony). 

5. Osoba, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jest obowiązana 

poddać się czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 7 oraz ust. 3, a także udzielić 

informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

6. W przypadku gdy osoba, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

odmówi poddania się badaniom lekarskim lub zabiegom sanitarnym, organ Straży 

Granicznej, który przyjął wniosek, zawiadamia o tym państwowego inspektora 

sanitarnego [albo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji,] właściwego ze względu na miejsce złożenia tego 

wniosku. 

Art. 81. 

1. Cudzoziemiec, który podczas przyjmowania wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej nie podlegał badaniom lekarskim lub zabiegom sanitarnym ciała i 

odzieży, jest obowiązany poddać się im przed przyjęciem do ośrodka. 

2. Szef Urzędu zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i 

odzieży, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku gdy cudzoziemiec nie wyraża zgody na badania lekarskie lub niezbędne 

zabiegi sanitarne ciała i odzieży, Szef Urzędu zawiadamia o tym państwowego inspektora 

sanitarnego [albo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji,] właściwego ze względu na miejsce położenia ośrodka i 

wydaje decyzję w sprawie udzielenia pomocy socjalnej w postaci świadczenia 

pieniężnego w wysokości połowy świadczenia pieniężnego udzielanego w przypadkach, o 

których mowa w art. 72. 

4. Szef Urzędu stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 3, w przypadku gdy: 
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1)   cudzoziemiec poddał się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym ciała i odzieży; 

2)   istnieją okoliczności, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 3-6. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, szczegółowe warunki i sposób 

wykonywania badań lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca, o 

których mowa w ust. 1 i w art. 30 ust. 1 pkt 7, uwzględniając w szczególności potrzebę 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 

852, 1655 i 1818) 

Art. 24
1
. 

1. Prowadzenie badań, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 4, zgłasza się przed ich 

rozpoczęciem, w postaci papierowej lub elektronicznej, do: 

1)   wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego - w przypadku środków odurzających, 

substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, albo 

2)    państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego [albo państwowego inspektora 

sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji] - w przypadku środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych 

- właściwego ze względu na siedzibę jednostki naukowej lub podmiotu przeprowadzającego 

badania. 

2. Jednostki naukowe i podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 i 4, są 

obowiązane do: 

1)    nabywania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji 

psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1, oraz środków zastępczych od 

przedsiębiorców posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, 

art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 40a ust. 1, oraz od przedsiębiorców, o których mowa w art. 40a 

ust. 2, albo pozyskiwania ich od jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, 

jednostek naukowych lub podmiotów zlecających badania w celu identyfikacji i 

potwierdzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia zakazu określonego w art. 44b ust. 

1, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badania lub szkolenia; 
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2)   ewidencjonowania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, 

prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w 

sposób uporządkowany, według dat ich nabycia lub wejścia w ich posiadanie, przez okres 

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego ostatniego wpisu w ewidencji; 

3)   przechowywania lub posiadania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich 

preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz przed 

dostępem do nich osób nieuprawnionych; 

4)   niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, 

prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w 

sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

wewnętrznych, finansów publicznych, szkolnictwa wyższego, nauki, Ministrem Obrony 

Narodowej oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb nabywania lub wchodzenia w posiadanie, ewidencjonowania, 

przechowywania oraz stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich 

preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych, w celu przeprowadzania badań lub szkoleń, o których mowa w art. 23 

ust. 2 i art. 24 ust. 2 i 4, mając na uwadze bezpieczeństwo ich przechowywania oraz 

konieczność opracowywania odrębnej ewidencji dla danego środka, substancji lub 

preparatu; 

2)   sposób i tryb przekazywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, zakres przekazywanych 

informacji oraz wzory zgłoszeń, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności w 

przekazywaniu zgłoszeń oraz zagwarantowania przejrzystości i spójności 

przekazywanych informacji; 

3)   sposób niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, 

prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, 

uwzględniając konieczność zabezpieczenia tych środków, substancji lub preparatów przed 

dostępem do nich osób nieuprawnionych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

uczestniczącym w ich niszczeniu. 
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U S T A W A z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 

2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571) 

 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 152); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9); 

11a)   niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o służbie zagranicznej osoby: 

a)  o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie 

zagranicznej, 

b)  zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 917, z późn. zm.), 

c)  zatrudnione w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915), 

d)  zatrudnione w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw zagranicznych 
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-   o ile osoby te są obywatelami polskimi; 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)  radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu 

terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 

17a)   członek zarządu związku metropolitalnego; 

18)   członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca 

członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245), osoba pełniąca funkcję 

organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości 

Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki 

oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

18a)  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy; 

18b)  członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 

18c)  
(2)

 Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz; 

19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca 

lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i 

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a 

także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor 

naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, 

członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 
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22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 

b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji 

niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. 

poz. 1217, z późn. zm.)
(3)

, inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24; 

26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu 

lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki 

równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, 

głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i 

głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 

departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 

29a)  
(4)

 kontrolerzy w rozumieniu art. 61e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1510, z późn. zm.); 

30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału 

regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 
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32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

32a)   skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka 

kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym; 

38)  (uchylony); 

39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)  (uchylony); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej 

innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej 

spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 

a)  (utraciła moc), 

b)   osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej, 

c)   osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, 

głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej Akademii 

Nauk lub w instytucie badawczym, 

d)  
(5)

 osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 

stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora; 

45)  
(6)

 dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 
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48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 

51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)
(7)

; 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 

55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

58)  osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w 

rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby Celno-

Skarbowej; 

59)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy; 

60)  członek zarządu polskiego związku sportowego; 

61)  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 

61a)   Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego 

zastępcy; 

61b)   Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy; 

61c)   Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy; 

62)   osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej; 

63)   Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy; 

64)   osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego Związku 

Łowieckiego; 

65)   członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego; 

66)  
(8)

 Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz osoba pełniąca obowiązki 

Prezesa Agencji Badań Medycznych; 
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67)  
(9)

 członkowie Rady Agencji Badań Medycznych; 

68)  
(10)

 Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji 

Nadzoru Audytowego oraz członkowie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego[.] 

<;> 

<69) państwowi inspektorzy sanitarni.> 

 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - powołujący lub 

mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)   pkt 11 i 11a - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 
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a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 

a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego - 

Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

15)  pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z 

wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - 

właściwy wojewoda; 

16a)   pkt 17a - właściwy wojewoda; 

17)   pkt 18 i 18a: 

a)  w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów, członka 

senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia funkcji organu w 

rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora - przewodniczący Rady 

Doskonałości Naukowej, 

c)  w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady Głównej Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i na jego 

zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru; 

17a)  pkt 18b - właściwy organ powołujący; 

17b)  
(11)

 pkt 18c - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

18)  pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek 

publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący; 

19)  pkt 20
(12)

 - właściwy organ koncesyjny; 

20)  pkt 21
(13)

: 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej 

będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

22)  pkt 23
(14)

 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 

24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

28a)  
(15)

 pkt 29a - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

31a)   pkt 32a - właściwy wojewoda; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 

33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 

regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 



- 55 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 

36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

37)  pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda; 

39)  pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza - 

Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49
(16)

 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50
(17)

 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)   pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

52)  pkt 55 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

54)   pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)   pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

56)  pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 

57)  pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego; 

57a)   pkt 61a-61c - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

58)   pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej; 

59)   pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu; 



- 56 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

60)   pkt 64: 

a)  w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku 

Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku 

Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - właściwy zarząd okręgowy, 

b)  w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący; 

61)   pkt 65 - właściwy organ wybierający; 

62)  
(18)

 pkt 66 i 67 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

63)  
(19)

 pkt 68 - właściwy organ powołujący[.] <;> 

<64) pkt 69 – właściwy organ powołujący.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) 

 

Art. 78. 

1. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydawania opinii, o których 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, 

jest: 

1)   państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w odniesieniu do: 

a)  będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 

–  dróg, 

–  linii kolejowych, 

–  napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

–  instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub 

gazu, 

–  sztucznych zbiorników wodnych, 

b)  pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie 

zadań określonych dla niego w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, 

c)   inwestycji w zakresie terminalu, 

d)  
(93)

 strategicznej inwestycji w sektorze naftowym; 
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2)   państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny - 

w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, w zakresie zadań określonych dla tych organów w ustawie z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

2. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do 

przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej jest właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. 

[3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do 

przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych jest właściwy organ Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.] 

4. Niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o których 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, 

odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art. 

90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495) 

 

Art. 5. 

1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach 

określonych w ustawie do: 

1)   poddawania się: 

a)  zabiegom sanitarnym, 

b)  szczepieniom ochronnym, 

c)  poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków, 

d)  badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu 

pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań, 

e)  nadzorowi epidemiologicznemu, 

f)  kwarantannie, 

g)  leczeniu, 
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h)  hospitalizacji, 

i)  izolacji; 

2)   zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby - jeżeli są osobami 

zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami; 

3)   stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych; 

4)   udzielania danych i informacji: 

a)   organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, [Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,] Inspekcji 

Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

jednostkom, o których mowa w art. 30 ust. 1, oraz ośrodkom referencyjnym i instytutom 

badawczym - niezbędnych do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami 

i chorobami zakaźnymi i zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, 

b)  właściwym państwowym inspektorom sanitarnym - niezbędnych do prowadzenia nadzoru 

epidemiologicznego nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, 

c)  organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej - niezbędnych do sprawowania nadzoru nad 

realizacją obowiązków, o których mowa w pkt 1-3. 

2. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych 

odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1, ponosi osoba, 

która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekun faktyczny 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.). 

3. (uchylony). 

 

Art. 7. 

(3)
 1. Badania lekarskie u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2a, przeprowadzają 

lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 i 730), 

lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175). 
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2. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wydają oraz przekazują osobie badanej, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 i ust. 2a, oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac 

orzeczenie lekarskie: 

1)   o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby; 

2)   o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu 

których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. 

3. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wpisują treść orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w 

ust. 2, do karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

4. Badania laboratoryjne u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2a, przeprowadzają, 

akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, laboratoria: 

1)   Państwowej Inspekcji Sanitarnej, [Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji,] Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na 

podstawie umów zawieranych z tymi organami; 

2)   jednostek właściwych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, w przypadku badań w kierunku 

gruźlicy, na podstawie umów zawieranych z właściwymi miejscowo organami, o których 

mowa w pkt 1. 

5. Organy, o których mowa w ust. 4 pkt 1, dokonują wyboru laboratoriów na podstawie 

przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem laboratoriów tych organów. 

 

Art. 24. 

1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, [Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,] Inspekcji 

Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Środowiska 

oraz ośrodki referencyjne i instytuty badawcze współdziałają w celu zapobiegania oraz 

zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, rozpoznawania i monitorowania sytuacji 

epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu 

epidemicznym w kraju. 

2. W przypadku powzięcia podejrzenia albo rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub 

zgonu z ich powodu, występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników 

jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania inspekcji, o których mowa w ust. 
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1, między podmiotami, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane, w formie 

papierowej lub elektronicznej, dane tych osób, zawierające: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer 

paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest 

możliwe ustalenie danych osobowych; 

4)   płeć; 

5)   adres miejsca zamieszkania; 

6)   rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę podstawowych 

objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z 

powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników 

ryzyka i charakterystyki biologicznego czynnika zakaźnego, oraz inne informacje 

niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy medycznej. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 2, 

2)   sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 2, oraz okres ich przechowywania 

- uwzględniając konieczność zapewnienia skutecznego nadzoru epidemiologicznego oraz 

zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. 

4. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony 

Środowiska współdziałają w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą 

być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta. 

5. W przypadku powzięcia podejrzenia albo rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej, 

określonych na podstawie ust. 6 pkt 2, lub zgonu z ich powodu, między organami, o 

których mowa w ust. 4, są przekazywane, w formie papierowej lub w systemie 

elektronicznym, dane osób, u których podejrzewa się albo rozpoznano zakażenie, chorobę 

zakaźną, określonych na podstawie ust. 6 pkt 2, lub stwierdzono zgon z ich powodu, 

zawierające: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 
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3)   numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer 

paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest 

możliwe ustalenie danych osobowych; 

4)   płeć; 

5)   adres miejsca zamieszkania; 

6)   rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę podstawowych 

objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z 

powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników 

ryzyka i charakterystyki biologicznego czynnika zakaźnego, oraz inne informacje 

niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy medycznej. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   formy i tryb współdziałania między organami, o których mowa w ust. 4, 

2)   wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 4, 

3)   terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych, 

4)   sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 5, oraz okres ich przechowywania, 

5)   sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy, o których mowa w ust. 4, 

6)   rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy, o których mowa w ust. 4 

- mając na uwadze cele nadzoru epidemiologicznego i epizootiologicznego, skuteczność 

nadzoru epidemiologicznego i epizootiologicznego oraz ochronę zdrowia publicznego. 

 

Art. 43. 

Jednostki, o których mowa w art. 42 ust. 1, realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia 

publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, współpracują z: 

[1)    Państwową Inspekcją Sanitarną, Wojskową Inspekcją Sanitarną i Państwową Inspekcją 

Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;] 

<1) Państwową Inspekcją Sanitarną i Wojskową Inspekcją Sanitarną;> 

2)   jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 993); 
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3)    podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.); 

4)   Narodowym Funduszem Zdrowia; 

5)   podmiotami wchodzącymi w skład międzynarodowego nadzoru epidemiologicznego; 

6)   organami samorządu terytorialnego; 

7)   Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1225) 

Art. 29. 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzeń, o których 

mowa w art. 1 ust. 1, sprawują, w zakresie swojej właściwości, Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, [Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji] oraz Wojskowa Inspekcja Sanitarna, a także: 

1)   Inspekcja Ochrony Środowiska - w zakresie zagrożeń dla środowiska dotyczących: 

a)  prawidłowości kart charakterystyki w zakresie: 

–  postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia substancji lub mieszaniny do 

środowiska, 

–  magazynowania substancji lub mieszaniny, 

–  postępowania z odpadami, 

–  informacji ekologicznych, 

b)  spełnienia przez dalszych użytkowników obowiązków określonych w art. 37 ust. 5 i 6 

rozporządzenia nr 1907/2006, dotyczących stosowania środków kontroli ryzyka - w 

zakresie niezbędnym do zapewnienia, że ryzyko dla środowiska jest odpowiednio 

kontrolowane, 

c)  przestrzegania warunków zezwolenia wydanego zgodnie z przepisami tytułu VII 

rozporządzenia nr 1907/2006 na stosowanie substancji chemicznych, zawartych w 

załączniku XIV do rozporządzenia nr 1907/2006, 

d)  przestrzegania przez dalszych użytkowników przepisów dotyczących ograniczeń 

produkcji, obrotu i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, zgodnie z art. 26 
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ustawy, lub przepisów, o których mowa w art. 67 rozporządzenia nr 1907/2006 - w 

zakresie swoich kompetencji, 

e)  przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1907/2006 dotyczących substancji 

odzyskiwanych w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny; 

2)   Państwowa Inspekcja Pracy - w zakresie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem 

przepisów ustawy - w zakresie swoich kompetencji; 

3)   Inspekcja Handlowa - w zakresie przestrzegania: 

a)  obowiązku dokonania wymaganej rejestracji substancji oraz obowiązku dostarczenia 

odbiorcy substancji lub mieszaniny wymaganej karty charakterystyki, 

b)  przepisów, o których mowa w art. 26 ustawy, lub przepisów, o których mowa w art. 67 

rozporządzenia nr 1907/2006 - w zakresie swoich kompetencji, 

c)  przepisów art. 11 rozporządzenia nr 648/2004 - w zakresie oznakowania detergentów w 

handlu hurtowym i detalicznym, 

d)  art. 20 i art. 22 ustawy oraz przepisów tytułu III i IV rozporządzenia nr 1272/2008 - w 

odniesieniu do handlu hurtowego i detalicznego; 

4)   Państwowa Straż Pożarna - w zakresie właściwego oznakowania miejsc składowania 

substancji i mieszanin, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 ustawy oraz w części 2 

załącznika I do rozporządzenia nr 1272/2008; 

5)   organy celne - w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących: 

a)  wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, określonych w rozporządzeniu nr 

649/2012,  

b)  substancji, mieszaniny lub wyrobu, których import jest zakazany lub które podlegają 

ograniczeniom w imporcie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26, 

c)  importu substancji, mieszaniny lub wyrobu, określonych w tytule VII rozporządzenia nr 

1907/2006, 

d)  importu substancji, mieszaniny lub wyrobu wymienionego w załączniku XVII do 

rozporządzenia nr 1907/2006; o przypadkach importu substancji, mieszanin lub wyrobów, 

które budzą wątpliwości organu celnego co do przestrzegania przez importerów 

warunków określonych w tym załączniku, organy celne informują właściwego 

państwowego inspektora sanitarnego. 
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U S T A W A z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 

1579) 

Art. 26a. 

(47)
 1. W przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska 

konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania 

polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi. 

2. Właściwym organem w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest: 

1)   w przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako 

władający powierzchnią ziemi - regionalny dyrektor ochrony środowiska; 

2)   w przypadku gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji 

o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, 

uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami - organ 

właściwy do wydania tej decyzji; 

3)   w pozostałych przypadkach - wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

3. W celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ określa, w 

drodze decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi: 

1)   zakres i termin udostępnienia przez niego powierzchni ziemi, obiektów lub innych miejsc, 

w których znajdują się odpady; 

2)   zakres i sposób przeprowadzenia działań mających na celu usunięcie odpadów przez ten 

organ; 

3)   termin rozpoczęcia i zakończenia działań, o których mowa w pkt 2. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Przepisów art. 61 

§ 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) nie stosuje się. 

5. Decyzję, o której mowa w ust. 3, wydaje się po zasięgnięciu opinii w sprawie spełnienia 

przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów: 

1)   wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska; 

2)   odpowiednio organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organu [Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji] albo organu Wojskowej 

Inspekcji Sanitarnej stosownie do ich właściwości miejscowej w odniesieniu do: 

a)  oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w związku z 

obecnością tych odpadów, 
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b)  zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia w związku z obecnością 

tych odpadów; 

3)   regionalnego dyrektora ochrony środowiska, z wyjątkiem przypadku gdy decyzję wydaje 

ten organ; 

4)   komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Właściwy organ żąda od posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie 

odpadami zwrotu poniesionych przez siebie kosztów działań polegających na usunięciu 

odpadów i gospodarowaniu nimi. Posiadacz odpadów jest obowiązany zwrócić te koszty 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania. 

7. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu całości lub części kosztów działań 

polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi, jeżeli: 

1)   wobec posiadacza odpadów nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego lub 

egzekucja okazała się bezskuteczna; 

2)   koszt postępowania egzekucyjnego jest wyższy niż kwota możliwa do odzyskania. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, w stosunku do posiadacza 

odpadów, który ustanowił zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1, 

właściwy organ wydaje decyzję o przeznaczeniu środków z tego zabezpieczenia na 

pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6, określając w decyzji wysokość tych kosztów. 

W przypadku gdy wysokość ustanowionego zabezpieczenia roszczeń jest 

niewystarczająca na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6, właściwy organ w 

decyzji nakłada na posiadacza odpadów także obowiązek zwrotu różnicy między 

wysokością tych kosztów a wysokością tego zabezpieczenia, określając wysokość tej 

różnicy oraz sposób i termin jej uiszczenia. 

9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, w stosunku do posiadacza 

odpadów, który nie ustanowił zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1, 

właściwy organ, w drodze decyzji, nakłada na posiadacza odpadów obowiązek zwrotu 

kosztów, o których mowa w ust. 6, oraz określa wysokość tych kosztów oraz sposób i 

termin ich uiszczenia. 

10. Roszczenie o zwrot: 

1)   kosztów, o których mowa w ust. 6, 

2)   różnicy, o której mowa w ust. 8 

-   przedawnia się po upływie 10 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa odpowiednio 

w ust. 8 albo 9, stała się ostateczna. 
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11. Do należności z tytułu obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez właściwy organ, w 

ramach realizacji działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi, 

stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów 

podatkowych przysługują właściwemu organowi. 

12. Przepisów ust. 1-11 nie stosuje się, w przypadku gdy: 

1)   odpady są składowane: 

a)  na eksploatowanym lub zamkniętym składowisku odpadów, 

b)  w miejscu, w którym przed dniem 1 października 2001 r. były składowane odpady; 

2)   odpady są przemieszczane na podstawie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów; 

3)   zastosowanie ma art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365) 

 

Art. 5. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia współdziała z organami władzy publicznej, 

jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia, Narodowym Instytutem Zdrowia 

Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, jednostkami właściwymi w sprawach 

przeciwdziałania uzależnieniom, Instytutem Medycyny Wsi, Głównym Inspektorem 

Sanitarnym, a także Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem 

Badawczym, [Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji,] Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 2. 

2. Organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane do 

współpracy i udzielania pomocy ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w tym do 

bezpłatnego udostępniania mu informacji, dokumentów i danych, którymi dysponują, 

niezbędnych do realizacji jego zadań, w terminie określonym przez ministra właściwego 
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do spraw zdrowia. Dane są udostępniane w postaci zbiorów danych jednostkowych 

uniemożliwiających identyfikację osób, których dotyczą. 

 

Art. 7. 

1. Rada składa się z: 

1)   przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przedstawicieli każdego z ministrów kierujących działami administracji rządowej; 

3)   konsultantów krajowych w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób 

zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, 

zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa; 

4)   nie więcej niż czterech przedstawicieli wskazanych przez stronę samorządową Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

5)   przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia; 

6)   przedstawiciela Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu 

Higieny; 

7)   przedstawiciela Instytutu Żywności i Żywienia; 

8)   przedstawiciela Głównego Inspektora Sanitarnego; 

[9)   przedstawiciela Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji;] 

10)  przedstawiciela Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego; 

11)  przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; 

12)  przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej; 

13)  przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej; 

14)  przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; 

15)  nie więcej niż dwóch przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców; 

16)  przedstawiciela organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 

i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych 

zadaniami określonymi w art. 2. 

2. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zdrowia: 

1)   na wniosek właściwego organu, organizacji lub podmiotu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

2 i 4-14, z wyjątkiem członka powoływanego z własnej inicjatywy; 
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2)   spośród osób zgłoszonych, w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania Rady lub zmian w jej składzie, przez 

organizacje lub podmioty określone w ust. 1 pkt 15 i 16. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady z własnej inicjatywy albo na 

wniosek właściwego organu, organizacji lub podmiotu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 

4-16. W przypadku odwołania członka Rady z własnej inicjatywy minister właściwy do 

spraw zdrowia niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ, organizację lub podmiot. 

4. Przewodniczącego Rady wyznacza minister właściwy do spraw zdrowia. 

5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. 

6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

przewodniczącego Rady. 

7. W celu realizacji zadań określonych w art. 6 ust. 2 Rada może tworzyć zespoły robocze. 

8. W skład zespołów, o których mowa w ust. 7, mogą wchodzić osoby niebędące członkami 

Rady. 

9. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin pracy Rady uchwalony przez Radę i 

zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2231) 

Art. 39. 

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz rozporządzenia 528/2012 w zakresie 

swoich właściwości sprawują: 

1)   Państwowa Inspekcja Sanitarna - w zakresie udostępniania na rynku i stosowania 

produktów biobójczych, wprowadzania do obrotu wyrobów poddanych działaniu 

produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w 

produktach biobójczych w działalności zawodowej; 

[2)   Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w 

zakresie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, wprowadzania do 

obrotu wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych i substancji czynnych 
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przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych w Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, jednostkach organizacyjnych 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, 

podmiotach leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach 

organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego;] 

3)   Wojskowa Inspekcja Sanitarna - w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów 

poddanych działaniu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do 

stosowania w produktach biobójczych na terenach jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek 

wojskowych oraz w stosunku do wojsk obcych przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczających się przez to terytorium; 

4)   Państwowa Inspekcja Pracy - w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów 

ustawy przez pracodawców; 

5)   Państwowa Straż Pożarna - w zakresie właściwego oznakowania miejsc składowania 

produktów biobójczych, zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie z dnia 25 lutego 

2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143 i 1637); 

6)   Inspekcja Handlowa - w zakresie oznakowania opakowań jednostkowych produktów 

biobójczych i wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych w sprzedaży 

hurtowej i detalicznej; 

7)   Inspekcja Ochrony Środowiska - w zakresie postępowania z opakowaniami po produktach 

biobójczych i substancjach czynnych oraz w zakresie postępowania z produktami 

biobójczymi i substancjami czynnymi, które stały się odpadami w rozumieniu przepisów 

o odpadach. 

2. Główny Inspektor Sanitarny, [Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji,] Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego, Główny 

Inspektor Pracy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

przekazują Prezesowi Urzędu, w zakresie swojej właściwości, co 5 lat, w formie 

sprawozdania, informacje określone w art. 65 ust. 3 rozporządzenia 528/2012. 

Sprawozdanie jest składane do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym 

upłynęło 5 lat, za które złożono Prezesowi Urzędu ostatnie sprawozdanie. 


