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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej złożone 

podczas 18 posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 r., w sprawie danych                            

o zakażeniach COVID-19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

Decyzją Ministerstwa Zdrowia od dnia 24 listopada bieżącego roku informacje dotyczące 

epidemii COVID-19 umieszczane są na stronie internetowej pod adresem 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Są to między innymi dane zbierane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Publikowanie danych na stronie gov.pl zostało ogłoszone opinii publicznej na konferencji 

prasowej w dniu 23 listopada 2020 r., a następnie potwierdzone na stronie internetowej 

Ministerstwa Zdrowia.

Zagadnienie zwiększenia zatrudnienia w powiatowych stacjach sanitarno-

epidemiologicznych warunkowane jest szerszym kontekstem organizacyjno-prawnym. 

Zarówno powiatowi, jak i wojewódzcy państwowi inspektorzy sanitarni, na podstawie art. 

10 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej są 

organami rządowej administracji zespolonej w województwie. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej                                 

w województwie, to wojewoda jest zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej                     

w województwie. Ponadto, zgodnie z art. 51 pkt 1-4 ustawy o wojewodzie, wojewoda 
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jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie kieruje nią                                 

i koordynuje jej działalność, kontroluje jej działalność, zapewnia warunki skutecznego jej 

działania i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. Na mocy art. 10 ust. 4a 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wojewoda posiada również uprawnienia 

podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do 

wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Mając powyższe na 

uwadze należy zatem wskazać, że obszar finansowania zadań zarówno powiatowych, 

jak i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, a w konsekwencji również 

ewentualnego zwiększenia zatrudnienia, pozostaje w kompetencji właściwego wojewody 

oraz poszczególnych pracodawców – kierowników jednostek organizacyjnych. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wymogi kwalifikacyjne dla pracowników Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej regulowane są odpowiednimi przepisami prawa, zawierającymi 

sprecyzowane wymagania dotyczące wykształcenia kierunkowego oraz odpowiedniego 

doświadczenia zawodowego, wymaganych na konkretnym stanowisku pracy.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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