
Załącznik nr 32  
do Zarządzenia Nr 290 
Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 
 

STATUT  
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 

  W SOKOŁOWIE PODLASKIM 
 

 
§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, zwana dalej "Powiatową Stacją", 
      działa na podstawie Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
      a w szczególności: 
 

1) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 
2011 r. Nr 212, poz. 1263); 

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 
654 z późn. zm.1); 

3) innych przepisów obowiązujących podmioty lecznicze niebędące 
przedsiębiorcami prowadzone w formie jednostek budżetowych. 

 
§ 2. 1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
           finansowanym z budżetu państwa. 
 
        2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
            15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w stosunku do Powiatowej Stacji 
             posiada Wojewoda Mazowiecki.  
  

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Sokołów Podlaski.  
 2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat sokołowski. 

 

§ 4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest 
        dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania      
        budżetu państwa.  
 

§ 5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor 
      Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, który jest jednocześnie Dyrektorem 
       Powiatowej Stacji. 
 
§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego 
          Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim w zakresie sprawowania 
          nadzoru nad warunkami: 
  
         1) higieny środowiska; 
         2) higieny pracy w zakładach pracy; 
         3) higieny procesów nauczania i wychowania; 

                                                      

1
 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887,Nr 174,poz.1039 i Nr 185,poz.1092. 

 



         4) higieny wypoczynku i rekreacji; 
         5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku; 
         6) higieniczno- sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt 
            oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 
 
     2. Powiatowa Stacja organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność 
          oświatowo- zdrowotną oraz dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych. 
  
     3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, Powiatowa Stacja realizuje w 
         szczególności poprzez: 
   
        1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych; 
        2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie 
            ludności; 
        3) działalność przeciwepidemiczną; 
        4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- 
            sanitarnego; 
        5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności 
            w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w 
            administracji; 
       6) przygotowywanie i składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych; 
       7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem 
          dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu 
          uproszczonym, według odrębnych przepisów; 
      8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
          działalności na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń; 
      9) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w 
          zakładach pracy; 
    10) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby 
          zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji 
          administracyjnych; 
    11) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;             
    12) sprawowanie nadzoru nad higieną  środowiska zakładów nauczania i 
           wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży; 
    13) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektami 
            użyteczności publicznej oraz miejscami zbiorowego wypoczynku rekreacji; 

14) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;     

15)  sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach 
        transportu komunikacji publicznej; 
16)   prowadzenie spraw związanych ze statystyka publiczną; 
 17)   opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań ze swojej 
        działalności; 
18) prowadzenie spraw administracyjnych , gospodarczych, finansowych i 

pracowniczych; 
      19)  działalność w zespole reagowania kryzysowego; 
      20)  nadzorowanie przestrzegania przez producentów, importerów, osoby 
             wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje 
             chemiczne, preparaty chemiczne lub wyroby obowiązków wynikających z 



             ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich 
             mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz.322 ) oraz z rozporządzeń Wspólnot 
             Europejskich wymienionych w ustawie. 
                     

§ 7. 1. Powiatowa Stacja świadczy usługi na zlecenie i rzecz osób fizycznych, 
          prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
          prawnej w zakresie badań, analiz i pomiarów i innych czynności 
          przewidzianych przepisami prawa, realizuje te działania w oparciu 
          o przepisy obowiązującego  prawa, a w szczególności zgodnie 
          z zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora Powiatowej Stacji. 
          
       2. Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji prac o których mowa w ust.1 
           stanowią dochód budżetu państwa w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 
           2009 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2).  

  
§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne 
          i samodzielne stanowiska pracy: 
  

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny; 
2) Oddział Nadzoru; 

                             a) Sekcja Epidemiologii, 
                             b) Sekcja Higieny Komunalnej, 
                             c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, 
                             d) Stanowisko pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru 
                                 Sanitarnego, 
                             e) Stanowisko pracy do spraw Higieny Pracy, 
                             f)  Stanowisko pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży, 

                 3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia; 
                 4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego; 
                 5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości; 
                 6) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych; 
                 7) Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych, Szkoleń i Obsługi Sekretariatu; 
                 8) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Informatycznej Stacji; 
                 9) Stanowisko Pracy Kierowcy;      
               10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego. 
   
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania  poszczególnych komórek  
    organizacyjnych  i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin 
    organizacyjny Powiatowej Stacji.  
 
 
 
                                                                                  DYREKTOR  
                                                         Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  
                                                                         w Sokołowie Podlaskim 
                                                                           mgr Marzenna Hardej 

                                                      
2
 zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 

620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r. Nr 185, poz. 
1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 


