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Interpelacja w sprawie podporządkowania organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Szanowny Panie Ministrze!

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, w ramach usprawnienia funkcjonowania służby zdrowia, 
zakładał zmiany w organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały polegać m.in. na 
przywróceniu tzw. pionizacji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W konsekwencji proponowane 
zmiany przekształciłyby Inspekcję
w organy niezespolonej administracji rządowej podległej Głównemu Inspektorowi Sanitarnymi. Kolejną 
konsekwencją miało być spowodowanie przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na 
Inspekcję do jednej części budżetowej.

Na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, organy inspekcji podlegają odpowiednio: państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – 
właściwemu wojewodzie, jako organ zespolonej administracji rządowej, oraz merytorycznie i 
hierarchicznie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu; państwowy powiatowy inspektor sanitarny – 
właściwemu staroście, jako organ zespolonej administracji w powiecie, oraz hierarchicznie merytorycznie
i państwowemu inspektorowi wojewódzkiemu.

Ponadto jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terenie, tj. wojewódzkie stacje sanitarno-
epidemiologiczne i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, którymi kierują wskazani powyżej 
odpowiednio państwowy wojewódzki inspektor sanitarny i państwowy powiatowy inspektor sanitarny są 
jednostkami dla których organem założycielskim jest właściwy wojewoda, co oznacza, że są przez niego 
finansowane oraz nadzorowane.

Nadmienić należy, iż zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy, Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia, a zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy kierują nią Główny Inspektor Sanitarny 
jako centralny organ administracji rządowej.

Powyższy opis stanu obecnego funkcjonowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie 
oceny w zasadzie nie wymaga komentarza. O ile zrozumiały wydaje się być przypisany zakres 
kompetencji nadzoru nad państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym pozostający w gestii 
różnych szczebli administracji rządowej, absolutnie nielogicznym i wręcz szkodliwym jest łączony 
nadzór nad państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, który w zakresie kadrowym należy do 
właściwego starosty (samorządu), a merytorycznie, hierarchicznie i finansowo podlega państwowemu 
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (administracji rządowej).



Powyższa zależność prowadzi zatem do patologii systemu, gdzie w zakresie kadrowym (a więc 
udzielając urlopu, ustalając wynagrodzenie, określając zadania premiowe, czy oceniając pracę 
inspektora) nadzór prowadzi organ – właściwy starosta, który w żadnym stopniu nie odpowiada i nie jest 
uprawniony do nadzorowania jego działalności merytorycznej oraz co równie ważne, nie odpowiada 
także w żadnym stopniu za nadzór nad jednostką administracji publicznej, którą kieruje państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny. To swoiste pomieszanie zakresów działania administracji rządowej i 
samorządowej (powiatowej) prowadzi obecnie do wielu utrudnień
w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obniżając zarówno społeczną ocenę skuteczności 
działania tej służby jak i faktyczną jej sprawność na poziomie działalności państwowych powiatowych 
inspektorów sanitarnych. W praktycznym ujęciu przejawia się to w licznych przypadkach utracenia 
faktycznego nadzoru nad działaniem powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez 
państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych z uwagi na liczne przypadki prymatu polityki 
lokalnych samorządów nad właściwym wykonywaniem zadań (rządowych) Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Znane są także przypadki uzasadnionych merytorycznie wniosków o odwołanie państwowych 
powiatowych inspektorów sanitarnych składanych właściwym starostom przez państwowych 
wojewódzkich inspektorów sanitarnych, które bądź pozostają bez odpowiedzi, bądź też, z uwagi na bliżej 
nieznane powody, są rozpatrywane negatywnie (bez uzasadnienia merytorycznego). Oznacza to
w praktyce, że administracja rządowa w dużej mierze utraciła dzisiaj nadzór nad swymi zadaniami 
realizowanymi przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, a pomimo tego nadal je 
finansuje i bierze za nie pełną odpowiedzialność.

Zwracam się w związku z powyższym do Pana Ministra z zapytaniem: czy i kiedy przewidywane są 
zamiany legislacyjne, które doprowadzą do uporządkowania kwestii sprawnego nadzoru nad terenowymi 
organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

W przypadku braku możliwości udzielenia konkretnej odpowiedzi na wyżej wskazane pytanie, wnoszę o 
pilne wszczęcie prac w resorcie mające na celu uporządkowanie określonych zależności, które niewątpli
wie rzutują na zniekształcenie oceny niezwykle istotnej ze społecznego punktu widzenia służby jaką jest 
Państwowa Inspekcja Sanitarna, a także wpływać mogą na mylną ocenę działalności kierowanego przez 
Pana Ministra Działu Administracji Rządowej.

Z poważaniem

Aleksander Mikołaj Mrówczyński

Poseł na Sejm RP
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