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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu i sposobu wykonywania czynnoÊci przez asystentów s´dziów.

Na podstawie art. 155 § 5 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Asystenci s´dziów, zwani dalej „asystenta-
mi”, wykonujà czynnoÊci w wydzia∏ach sàdów rejono-
wych, okr´gowych i apelacyjnych, przy czym w wy-
dzia∏ach gospodarczych prowadzàcych Krajowy Re-
jestr Sàdowy lub rejestr zastawów oraz wydzia∏ach
ksiàg wieczystych w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, uznanych za takie przez prezesa sàdu.

2. Przy zatrudnianiu asystentów w poszczególnych
sàdach i wydzia∏ach uwzgl´dnia si´:
1) opini´ z przebiegu praktyki;
2) doÊwiadczenie inne ni˝ uzyskane w pracy na stano-

wisku praktykanta.

§ 2. 1. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta
s´dziego mo˝e pe∏niç obowiàzki asystenta nie wi´cej
ni˝ trzech s´dziów.

2. Prezes sàdu przydziela asystentów s´dziom, któ-
rzy wykonujà obowiàzki zwiàzane z rozpoznawaniem
spraw sàdowych, z zastrze˝eniem przypadków okre-
Êlonych w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. Asystent samodzielnie wykonuje czynnoÊci
administracji sàdowej zwiàzane z za∏atwianiem spraw
oraz czynnoÊci przygotowania spraw sàdowych do roz-
poznania, z wy∏àczeniem czynnoÊci zastrze˝onych na
podstawie odr´bnych przepisów do kompetencji prze-
wodniczàcych wydzia∏ów.

2. Do samodzielnych czynnoÊci asystenta nale˝y:
1) sporzàdzanie projektów zarzàdzeƒ przygotowujà-

cych spraw´ do rozpoznania na rozprawie lub po-
siedzeniu;

2) sporzàdzanie projektów orzeczeƒ niekoƒczàcych
post´powania w sprawie i ich uzasadnieƒ;

3) kontrola sprawnoÊci, terminowoÊci i prawid∏owo-
Êci wykonywania zarzàdzeƒ s´dziego przez sekre-
tariat wydzia∏u;

4) ̋ àdanie od osób i instytucji informacji niezb´dnych
do rozstrzygni´cia sprawy;

5) kontrola terminowoÊci sporzàdzania opinii przez
bieg∏ych;

6) wst´pna analiza akt spraw przydzielonych do refe-
ratu s´dziego;

7) wst´pna analiza zarzutów zawartych w Êrodkach
odwo∏awczych;

8) podejmowanie czynnoÊci sprawdzajàcych w spra-
wach zawieszonych oraz przedstawianie s´dziemu
stanu spraw nierozpoznanych;

9) wype∏nianie kart statystycznych;
10) gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych

do rozpoznawania spraw sàdowych oraz wykony-
wanie innych czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
orzeczniczà s´dziów, z którymi wspó∏pracuje, wy-
nikajàcych ze specyfiki danego wydzia∏u sàdu;

11) sporzàdzanie projektów orzeczeƒ i zarzàdzeƒ,
w szczególnoÊci o zwrocie pozwu i wezwaƒ do
uiszczenia op∏at sàdowych;

12) sporzàdzanie projektów odpowiedzi na pisma
wp∏ywajàce do danej sprawy, niestanowiàce wnio-
sków procesowych.

3. Na polecenie s´dziego asystent mo˝e wykony-
waç inne czynnoÊci ni˝ wymienione w ust. 2, majàce
wp∏yw na sprawnoÊç i racjonalnoÊç post´powania.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 listopada 2002 r.

w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadaƒ przez Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà 
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, 
poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128,
poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74,
poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organizacj´ oraz zasa-
dy i tryb wykonywania zadaƒ przez Paƒstwowà Inspek-
cj´ Sanitarnà Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji, zwanà dalej „Inspekcjà Sanitarnà”:

1) na terenie urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych oraz jednostek or-
ganizacyjnych podleg∏ych i nadzorowanych przez
tego ministra;

2) na terenie zak∏adów opieki zdrowotnej tworzonych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych;

3) w stosunku do pracowników jednostek, o których
mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej i Biura
Ochrony Rzàdu;

4) na terenie obiektów oraz w stosunku do funkcjona-
riuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „usta-
wie”, nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 14 marca
1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 3. 1. W sk∏ad Inspekcji Sanitarnej wchodzà:

1) G∏ówny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji, zwany dalej „G∏ów-
nym Inspektorem”;

2) paƒstwowi inspektorzy sanitarni Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji, powo∏ywani
na obszar poszczególnych województw, zwani da-
lej „inspektorami sanitarnymi”;

3) pracownicy Inspekcji Sanitarnej.

2. G∏ównego Inspektora powo∏uje i odwo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

3. Inspektorów sanitarnych powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych na wniosek
G∏ównego Inspektora.

4. Inspektorem sanitarnym mo˝e byç osoba spe∏-
niajàca wymagania dla paƒstwowego inspektora sani-
tarnego, okreÊlone w art. 13 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Inspekcjà Sanitarnà kieruje G∏ówny Inspek-
tor.

2. G∏ówny Inspektor wykonuje zadania przewidzia-
ne w ustawie dla G∏ównego Inspektora Sanitarnego,
w odniesieniu do jednostek i osób okreÊlonych w § 1.

3. G∏ówny Inspektor wykonuje zadania Inspekcji
Sanitarnej przy pomocy inspektorów sanitarnych i pra-
cowników Inspekcji Sanitarnej.

4. G∏ówny Inspektor mo˝e upowa˝niç na piÊmie
pracowników Inspekcji Sanitarnej do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych i wydawania decyzji admini-
stracyjnych dotyczàcych zagadnieƒ sanitarnohigie-
nicznych oraz prowadzi rejestr tych upowa˝nieƒ.

5. Wzór upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 4,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. W celu  zapewnienia realizacji zadaƒ przez In-
spekcj´ Sanitarnà kierownicy jednostek organizacyj-
nych, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 4, przekazujà
G∏ównemu Inspektorowi niezb´dne informacje o pod-
leg∏ych jednostkach organizacyjnych dotyczàce tere-
nów, obiektów i urzàdzeƒ, których stan sanitarnohigie-
niczy mo˝e mieç wp∏yw na zdrowie i ˝ycie funkcjona-
riuszy i pracowników.

2. G∏ówny Inspektor, w uzgodnieniu z Szefem
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefem
Agencji Wywiadu, Komendantem G∏ównym Policji,
Komendantem G∏ównym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Komendantem G∏ównym Stra˝y Granicznej, Szefem
Biura Ochrony Rzàdu oraz kierownikami innych jedno-
stek organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
mo˝e, w drodze odr´bnych porozumieƒ, ustalaç szcze-
gó∏owe zasady, zakres i tryb przekazywania informacji,
o których mowa w ust. 1, oraz sposób dokonywania
kontroli sanitarnych, w szczególnoÊci je˝eli jest to
zwiàzane z dost´pem do informacji niejawnych.

§ 6. 1. Wykonywanie czynnoÊci kontrolnych na te-
renie jednostek organizacyjnych i obiektów Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu
oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych instytucji na-
st´puje po uprzednim pisemnym powiadomieniu w∏a-
Êciwego kierownika jednostki organizacyjnej Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Agencji Wywiadu.

2. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, nie
mo˝e byç powiadomiony póêniej ni˝ na 7 dni przed pla-
nowanym terminem kontroli.

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, po-
daje si´:

1) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;

2) przedmiot i zakres kontroli;

3) sk∏ad zespo∏u kontrolujàcego.

4. W przypadku zdarzeƒ zagra˝ajàcych zdrowiu lub
˝yciu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub Agencji Wywiadu, kontrola sanitarna
mo˝e zostaç przeprowadzona bez zachowania termi-
nu, o którym mowa w ust. 2, po uprzednim telefonicz-
nym powiadomieniu w∏aÊciwego kierownika jednostki
organizacyjnej Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go lub Agencji Wywiadu.

5. Kontrola sanitarna obiektów lub pomieszczeƒ za-
liczonych do strefy bezpieczeƒstwa okreÊlonej w prze-
pisach o ochronie informacji niejawnych mo˝e nastà-
piç wy∏àcznie za zgodà Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu lub osób przez
nich upowa˝nionych.

§ 7. 1. G∏ówny Inspektor przedstawia corocznie,
w pierwszym kwartale, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych analiz´ i ocen´ stanu sanitarno-
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higienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej jedno-
stek organizacyjnych, o których mowa w § 1, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. G∏ówny Inspektor przedstawia corocznie, w pier-
wszym kwartale, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Szefowi Agencji Wywiadu analiz´ i oce-
n´ stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epide-
miologicznej podleg∏ych im jednostek organizacyj-
nych.

§ 8. 1. Inspektorzy sanitarni realizujà zadania oraz
posiadajà kompetencje w∏aÊciwe dla paƒstwowych
powiatowych oraz paƒstwowych wojewódzkich in-
spektorów sanitarnych, okreÊlone w ustawie.

2. Inspektorzy sanitarni sà w∏aÊciwi do wydawania
decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

3. Organem rozpatrujàcym Êrodki odwo∏awcze od
decyzji i postanowieƒ jest G∏ówny Inspektor.

§ 9. 1. G∏ówny Inspektor mo˝e upowa˝niç inspekto-
rów sanitarnych i innych pracowników Inspekcji Sani-
tarnej realizujàcych czynnoÊci kontrolne do zawierania
umów ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi lub
innymi uprawnionymi podmiotami na wykonanie nie-
zb´dnych czynnoÊci, a w szczególnoÊci pobieranie pró-
bek i wykonywanie badaƒ laboratoryjnych.

2. Wykonywanie czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, nast´puje na podstawie umowy zawartej ze
stacjà sanitarno-epidemiologicznà lub uprawnionym
podmiotem.

§ 10. Inspektor sanitarny lub upowa˝niony pracow-
nik w zwiàzku z wykonywanà kontrolà ma prawo:

1) wst´pu o ka˝dej porze do obiektów jednostek orga-
nizacyjnych okreÊlonych w § 1, w tym równie˝ do
Êrodków transportu oraz okr´tów, jednostek p∏y-
wajàcych ˝eglugi Êródlàdowej i statków powietrz-
nych, znajdujàcych si´ w dyspozycji jednostek or-
ganizacyjnych nadzorowanych przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych oraz Szefa Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji
Wywiadu, a w przypadku stwierdzenia albo podej-
rzenia choroby zakaênej lub zagro˝enia zdrowia
czynnikami Êrodowiskowymi — równie˝ do znaj-
dujàcych si´ na ich terenie kwater i lokali mieszkal-
nych;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji oraz
wzywania i przes∏uchiwania osób;

3) ˝àdania okazania dokumentów i udost´pniania
wszelkich danych niezb´dnych w dochodzeniu epi-
demiologicznym lub dla ustalenia wykroczeƒ sani-
tarnych;

4) pobierania nieodp∏atnie próbek do badaƒ;

5) nakazania, w drodze decyzji, usuni´cia w okreÊlo-
nym terminie stwierdzonych uchybieƒ higienicz-
nych i zdrowotnych;

6) wydania, niezb´dnych ze wzgl´du na ochron´ zdro-
wia i ˝ycia ludzkiego, decyzji unieruchomienia
obiektu, zak∏adu pracy, jego cz´Êci (stanowiska
pracy lub urzàdzenia), wy∏àczenia z eksploatacji
Êrodka transportu, wycofania z obrotu Êrodka spo-
˝ywczego, przedmiotu u˝ytku lub innego wyrobu
mogàcego mieç wp∏yw na zdrowie ludzi albo pod-
j´cia lub zaprzestania innych dzia∏aƒ, je˝eli naru-
szenie wymogów higienicznych i zdrowotnych
spowodowa∏o bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia lub
zdrowia ludzi; decyzje w tych sprawach podlegajà
natychmiastowemu wykonaniu;

7) stosowania Êrodków egzekucyjnych, o których mo-
wa w art. 29 ustawy.

§ 11. 1. W razie stwierdzenia istotnych uchybieƒ sa-
nitarnych w kontrolowanej jednostce, mogàcych mieç
wp∏yw na stan zdrowia lub ˝ycie, inspektor sanitarny
ma obowiàzek zawiadomiç o stwierdzonych uchybie-
niach kierownictwo kontrolowanej jednostki oraz jed-
nostk´ albo organ powo∏any do sprawowania nadzoru
nad tà jednostkà.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowià-
zany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protoko∏u,
do pisemnego poinformowania w∏aÊciwego inspekto-
ra sanitarnego o podj´tych i wykonanych czynno-
Êciach.

§ 12. 1. Dokumentem uprawniajàcym do wykony-
wania zadaƒ Inspekcji Sanitarnej jest legitymacja In-
spekcji, zwana dalej „legitymacjà”.

2. Legitymacja upowa˝nia do:

1) wst´pu do wszystkich jawnych i otwartych obiek-
tów stacjonarnych i ruchomych organów i jedno-
stek, o których mowa w § 1;

2) uzyskania przepustki do zamkni´tych obiektów sta-
cjonarnych i ruchomych organów i jednostek,
o których mowa w § 1;

3) uzyskania przepustki, po okazaniu w∏aÊciwe-
go poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, do stacjonar-
nych i ruchomych obiektów organów i jednostek,
o których mowa w § 1, gdzie sà wytwarzane, prze-
twarzane, przechowywane lub przekazywane in-
formacje niejawne.

3. Legitymacje sà wystawiane i ewidencjonowane
przez G∏ównego Inspektora.

4. W przypadku pracowników, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3, dokumentem uprawniajàcym, oprócz
legitymacji, jest wydane przez G∏ównego Inspektora
upowa˝nienie do czynnoÊci kontrolnych i wydawania
decyzji.

5. Wzór legitymacji stanowi za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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PA¡STWOWA INSPEKCJA SANITARNA
MINISTERSTWA SPRAW WEWN¢TRZNYCH

I ADMINISTRACJI
ul. Wo∏oska 137, 02-507 Warszawa

UPOWA˚NIENIE NR ..................

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 90, poz. 575, z póên. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji 
z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadaƒ przez Paƒstwowà 
Inspekcj´ Sanitarnà Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 192, poz. 1614)
u p o w a ˝ n i a m Pana(nià) ......................................... — stanowisko ......................... do ..................................
......................................................................................... w sprawach dotyczàcych zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa ............................................................

Upowa˝nienie jest wa˝ne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji s∏u˝bowej.
Termin upowa˝nienia up∏ywa z dniem ..............................................................

...................................................................
(podpis wydajàcego)

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. (poz. 1614)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR UPOWA˚NIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOÂCI KONTROLNYCH I WYDAWANIA DECYZJI

strona 1

piecz´ç 
urz´dowa



strona 2
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MINISTERSTWO SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

PA¡STWOWA INSPEKCJA SANITARNA MSWiA

Opis:

Legitymacja dwustronnie foliowana.
Wymiary: 19,5 cm x 11,5 cm.
T∏o jasnoniebieskie cieniowane.
Napisy — kolor czarny.

Za∏àcznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI 
PA¡STWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

strona 1

LEGITYMACJA MSWiA
PA¡STWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ PA¡STWOWA
MINISTERSTWA SPRAW WEWN¢TRZNYCH INSPEKCJA
I ADMINISTRACJI SANITARNA

........................................
(stanowisko)

........................................
(imi´ (imiona))

........................................
(nazwisko)

........................................
(nr ewidencyjny PESEL)

........................................
(data wa˝noÊci)

MINISTERSTWO SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

kod literowo-cyfrowy ...............................................................................

hologram
god∏a

paƒstwo-
wegozdj´cie

..........................
(podpis 

wydajàcego)
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii  
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
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RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO SPRAW WEWN¢TRZNYCH 
I ADMINISTRACJI

Opis:

Legitymacja dwustronnie foliowana.
Wymiary: 10 cm x 7 cm.
T∏o jasnoniebieskie.
Na pierwszej stronie napis „MSWiA Paƒstwowa Inspekcja 
Sanitarna” ciemnoniebieski.
Napis „Rzeczpospolita Polska” bia∏y. Pozosta∏e napisy czarne.


