
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r.

Poz. 291

RozpoRządzenie
MinistRa spRaw wewnętRznych1)

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez państwową inspekcję sanitarną  
Ministerstwa spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1263, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Inspekcją Sanitarną”:

1)  na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podleg- 
łych 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 Biura Ochrony Rządu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

§ 3. 1. W skład Inspekcji Sanitarnej wchodzą:

1)  Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Głównym Inspektorem”;

2)  państwowi inspektorzy sanitarni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwani dalej „inspektorami sanitarnymi”, powoły-
wani do wykonywania zadań na obszarze poszczególnych województw;

3)  pracownicy Inspekcji Sanitarnej.

2. Głównego Inspektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Inspektorów sanitarnych powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Głównego 
Inspektora.

4. Inspektorem sanitarnym może być osoba spełniająca wymagania dotyczące państwowego inspektora sanitarnego, 
określone w art. 13 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2.
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2. Główny Inspektor wykonuje zadania, przewidziane w ustawie dla Głównego Inspektora Sanitarnego, w odniesieniu 
do jednostek i osób określonych w § 1.

3. Główny Inspektor wykonuje zadania Inspekcji Sanitarnej przy pomocy inspektorów sanitarnych i pracowników 
Inspekcji Sanitarnej.

4. Główny Inspektor może upoważnić na piśmie pracowników Inspekcji Sanitarnej do wykonywania czynności kontrol-
nych i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagadnień sanitarnohigienicznych oraz prowadzi rejestr tych 
upoważnień.

5. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Główny Inspektor może upoważnić inspektorów sanitarnych i innych pracowników Inspekcji Sanitarnej wykonują-
cych czynności kontrolne do zawierania umów z uprawnionymi podmiotami na wykonanie niezbędnych czynności, 
a w szczególności pobieranie próbek i przeprowadzanie badań laboratoryjnych.

§ 6. Główny Inspektor przedstawia corocznie, w pierwszym kwartale, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
analizę i ocenę stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej jednostek organizacyjnych, o których mowa 
w § 1.

§ 7. 1. Dokumentem uprawniającym do wykonywania zadań Inspekcji Sanitarnej jest legitymacja Inspekcji, zwana dalej 
„legitymacją”.

2. Legitymacja upoważnia do:

1)  wstępu do wszystkich jawnych i otwartych obiektów stacjonarnych i ruchomych należących do organów i jednostek, 
o których mowa w § 1;

2)  uzyskania przepustki do zamkniętych obiektów stacjonarnych i ruchomych należących do organów i jednostek, o których 
mowa w § 1;

3)  uzyskania przepustki, po okazaniu właściwego poświadczenia bezpieczeństwa, do stacjonarnych i ruchomych obiektów 
należących do organów i jednostek, o których mowa w § 1, gdzie są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane  
lub przekazywane informacje niejawne.

3. Legitymacje wystawia oraz prowadzi ich rejestr Główny Inspektor.

4. W przypadku pracowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dokumentem uprawniającym, oprócz legitymacji,  
jest wydane przez Głównego Inspektora upoważnienie do czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

5. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Inspektorzy sanitarni realizują zadania oraz posiadają kompetencje odpowiadające określonym w ustawie zada-
niom i kompetencjom państwowych powiatowych oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

2. Inspektorzy sanitarni są właściwi do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

3. Organem rozpatrującym środki odwoławcze od decyzji i postanowień wydawanych przez inspektorów sanitarnych 
jest Główny Inspektor.

4. Główny Inspektor może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania inspektora sanitarnego, jeżeli 
przemawiają za tym względy bezpieczeństwa sanitarnego. W tych przypadkach Główny Inspektor staje się organem pierwszej 
instancji.

§ 9. 1. W celu zapewnienia realizacji zadań przez Inspekcję Sanitarną kierownicy jednostek organizacyjnych, o których 
mowa w § 1 pkt 1 i 2, przekazują Głównemu Inspektorowi lub właściwemu inspektorowi sanitarnemu niezbędne informacje 
o podległych jednostkach organizacyjnych dotyczące terenów, obiektów i urządzeń, których stan sanitarnohigieniczny mo-
że mieć wpływ na zdrowie i życie funkcjonariuszy i pracowników.

2. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, każdorazowo informują o rozpoczęciu działalności przez podmioty 
zewnętrzne na terenie obiektów, o których mowa w § 1.
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3. Jeżeli jest to związane z dostępem do informacji niejawnych, Główny Inspektor, w uzgodnieniu z Komendantem 
Głównym Policji, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Sze-
fem Biura Ochrony Rządu oraz kierownikami innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, może, w drodze odrębnych porozumień, ustalać szczegółowe zasady, 
zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz sposób dokonywania kontroli sanitarnych.

§ 10. Inspektor sanitarny lub upoważniony pracownik w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo do:

1)  wstępu o każdej porze do obiektów jednostek organizacyjnych określonych w § 1, w tym również do środków transpor-
tu znajdujących się w dyspozycji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, a w przypadku stwierdzenia albo podejrzenia choroby zakaźnej lub zagrożenia zdrowia czynnikami środo-
wiskowymi – również do znajdujących się na ich terenie kwater i lokali mieszkalnych;

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 sanitarnym;

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 obiektu, zakładu 
pracy, jego części (stanowiska pracy lub urządzenia), wyłączeniu z eksploatacji środka transportu, 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 wymogów higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

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

§ 11. 1. W razie stwierdzenia istotnych uchybień sanitarnych w kontrolowanej jednostce, mogących mieć wpływ na stan 
zdrowia lub życie, inspektor sanitarny ma obowiązek zawiadomić o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowa-
nej jednostki oraz jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, do pisemnego 
poinformowania właściwego inspektora sanitarnego o podjętych i wykonanych czynnościach.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 192, poz. 1614, z 2005 r. Nr 186, poz. 1559, z 2006 r. Nr 225, poz. 1644 oraz z 2011 r. Nr 160, 
poz. 961), które utraciło moc na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 892).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 28 lutego 2013 r. (poz. 291)

załącznik nr 1

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

  z  
     

   

 OWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚC  KONTROL  
    

Strona 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Strona 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis: 
 
Upoważnienie dwustronne, foliowane 
Wymiary: 19,5 cm x 10,5 cm 
Tło jasnoniebieskie  cieniowane 
Napisy: kolor czarny 

 
MinisteRstwo spRAW WEWNĘTRZNYCH 

 
 

 
 
 
 

PAŃstwowa inspeKcJa sanitaRna Msw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                    
             

                
                

 
           
              

   
      
              
                

               
spo ywcze o  prze otu uży ku              

ny h ń  je i           
 l  d y j        

7) st sowani  śr ków z ku                  
           

          
    
 

 
 
 
 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA   
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

ul  Wołoska 137, 02-507 WARSZAWA  
 
 

 

UPOWAŻNIENIE Nr … 
  

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. ……….) oraz 
§ 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu 
wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. ……….) 
u p o w a ż n i a m 
Pana (Panią) ………. do wykonywania czynności kontrolnych ……… w sprawach dotyczących zadań Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej MSW na obszarze województwa ………. 
 

Upoważnienie jest ważne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji służbowej. 
Termin ważności upoważnienia upływa z dniem .......... r.  

 
 

 
…………………… 
podpis wydającego 

Pieczęć 
urzędowa 
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załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

  
   

 
       
         

   

  
  ych z dn a

  

Strona 1

Strona 2

 
  S N RN  M N ST   

RZ CZPOSPO A PO SKA

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Podpis wydającego

hologram
godła

państwowego
lub pieczęć
urzędowa

MSW
PAŃSTWOWA INSPEKCJA

SANITARNA

LEGITYMACJA NR ...
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH

data ważności 

numer PESEL

nazwisko

imię (imiona)

stanowisko ........................
...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Kod literowo cyfrowy: ...........................................................................

zdjęcie

Opis:

Legitymacja dwustronna, foliowana
Wymiary: 10cm x 7cm
Tło niebieskie
Na pierwszej stronie napis: „Rzeczpospolita Polska” - biały
Na drugiej stronie napis: „MSW Państwowa Inspekcja Sanitarna” - jasnoniebieski
Pozostałe napisy: kolor czarny

  
  ych z dnia. .... ..

  

Strona 1

Strona 2

 
 I SANI ARNEJ MINISTE   

EC PO PO A PO A

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Podp s ydającego

hologram
godła

państ o ego
lub pieczęć
urzędo a

MSW
PAŃSTWOWA INSPEK JA

SANITARNA

LEGITYMACJA NR 
PAŃ TWOWEJ IN PEKCJI ANITARNEJ
MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH

data aż ośc  

numer PESEL

az sko

m ę ( m o a

sta o sko

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Kod literowo cyfrowy  

zdjęcie




