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Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 14 mar-
ca 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 i Nr 74, poz. 676)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organizacj´ oraz wa-
runki i tryb wykonywania zadaƒ przez Wojskowà In-
spekcj´ Sanitarnà:

1) na terenie jednostek organizacyjnych podleg∏ych
Ministrowi Obrony Narodowej oraz w rejonach za-
kwaterowania przejÊciowego jednostek wojsko-
wych,

2) w stosunku do ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojsko-
wej oraz pracowników wojska zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych, o których mowa
w pkt 1,

3) w stosunku do ˝o∏nierzy wojsk obcych i ich perso-
nelu cywilnego przebywajàcych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej albo przemieszczajàcych si´
przez to terytorium.

§ 2. Wojskowa Inspekcja Sanitarna realizuje zada-
nia Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, okreÊlone w usta-
wie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej, a w szczególnoÊci: sprawuje zapobiegawczy
i bie˝àcy nadzór sanitarny; prowadzi dzia∏alnoÊç zapo-
biegawczà i przeciwepidemicznà w zakresie chorób za-
kaênych i innych chorób powodowanych warunkami
Êrodowiska, w tym zwiàzanà z rozpoznaniem czynni-
ków zagro˝eƒ biologicznych w ramach systemu wykry-
wania ska˝eƒ w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej; sprawuje nadzór nad bezpieczeƒstwem i jakoÊcià
zdrowotnà ˝ywnoÊci znajdujàcej si´ w jednostkach or-
ganizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz do-
starczanej do tych jednostek, w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w przepisach o warunkach zdrowotnych
˝ywnoÊci i ˝ywienia.

§ 3. Wojskowa Inspekcja Sanitarna wspó∏dzia∏a
z Paƒstwowà Inspekcjà Sanitarnà, Paƒstwowà Inspek-
cjà Sanitarnà Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji, Inspekcjà Ochrony Ârodowiska, Paƒstwo-
wà Inspekcjà Pracy, wojskowymi organami weteryna-
ryjnymi, a tak˝e s∏u˝bà medycyny pracy oraz inspekto-
rami bezpieczeƒstwa i higieny pracy w jednostkach or-
ganizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodo-
wej, jak równie˝ ze s∏u˝bami wojsk obcych — przeby-
wajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przemieszczajàcych si´ przez to terytorium — w∏aÊci-
wymi w sprawach nadzoru sanitarnohigienicznego,

dzia∏alnoÊci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej
oraz medycyny prewencyjnej.

§ 4. 1. Organami Wojskowej Inspekcji Sanitarnej sà
wojskowi inspektorzy sanitarni.

2. Wojskowymi inspektorami sanitarnymi sà:

1) G∏ówny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego,

2) Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej — zast´pca
G∏ównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskie-
go,

3) komendanci wojskowych oÊrodków medycyny pre-
wencyjnej,

4) inspektorzy wojskowych oÊrodków medycyny pre-
wencyjnej.

3. G∏ównego Inspektora Sanitarnego Wojska Pol-
skiego oraz pozosta∏ych wojskowych inspektorów sa-
nitarnych powo∏uje i odwo∏uje Minister Obrony Naro-
dowej na wniosek szefa komórki organizacyjnej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw zdro-
wia.

§ 5. 1. Wojskowà Inspekcjà Sanitarnà kieruje G∏ów-
ny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego, podleg∏y
szefowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwej do spraw zdrowia.

2. G∏ówny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego
w zakresie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje
zadania na zasadach i w trybie przewidzianych dla
G∏ównego Inspektora Sanitarnego, z uwzgl´dnieniem
przepisów niniejszego rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Komendanci wojskowych oÊrodków medy-
cyny prewencyjnej, zwani dalej „komendantami”, wy-
konujà swoje zadania przy pomocy podleg∏ych im woj-
skowych oÊrodków medycyny prewencyjnej.

2. Komendanci wykonujà swoje zadania na terenie:

1) komendant Wojskowego OÊrodka Medycyny Pre-
wencyjnej w Bydgoszczy — województw: kujaw-
sko-pomorskiego, ∏ódzkiego i wielkopolskiego oraz
powiatu drawskiego,

2) komendant Wojskowego OÊrodka Medycyny Pre-
wencyjnej w Gdyni — województw: pomorskiego
i zachodniopomorskiego, z wy∏àczeniem powiatu
drawskiego, oraz na okr´tach Marynarki Wojennej,

3) komendant Wojskowego OÊrodka Medycyny Pre-
wencyjnej w Krakowie — województw: lubelskie-
go, ma∏opolskiego, podkarpackiego i Êwi´tokrzy-
skiego,
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4) komendant Wojskowego OÊrodka Medycyny Pre-
wencyjnej w Modlinie — województw: mazowiec-
kiego, podlaskiego i warmiƒsko-mazurskiego,

5) komendant Wojskowego OÊrodka Medycyny Pre-
wencyjnej we Wroc∏awiu — województw: dolno-
Êlàskiego, lubuskiego, opolskiego i Êlàskiego.

3. Komendanci przedstawiajà G∏ównemu Inspekto-
rowi Sanitarnemu Wojska Polskiego analiz´ i ocen´
stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemio-
logicznej i epizootycznej w jednostkach organizacyj-
nych, o których mowa w § 1 pkt 1, na obszarze ich dzia-
∏ania, raz na kwarta∏, w terminie do dziesiàtego dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie danego kwarta∏u.

§ 7. Wojskowi inspektorzy sanitarni, o których mo-
wa w § 4 ust. 2 pkt 2—4, podlegajà G∏ównemu Inspek-
torowi Sanitarnemu Wojska Polskiego.

§ 8. Badania i analizy, w zakresie okreÊlonym przez
organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, wykonujà la-
boratoria i pracownie wojskowych oÊrodków medycy-
ny prewencyjnej.

§ 9. 1. W rozumieniu Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego, w sprawach nale˝àcych do zakresu za-
daƒ i kompetencji Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, or-
ganami w∏aÊciwymi sà wojskowi inspektorzy sanitarni,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Organem w∏aÊciwym w pierwszej instancji
w dziedzinie:

1) higieny radiacyjnej,

2) zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie
uzgadniania dokumentacji projektowej dla budo-
wy oraz zmiany sposobu u˝ytkowania obiektów
budowlanych na terenie jednostek organizacyj-
nych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej
oraz w rejonach zakwaterowania przejÊciowego
jednostek wojskowych

— jest komendant.

3. W post´powaniu administracyjnym organem
wy˝szego stopnia, w rozumieniu Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego, w stosunku do wojskowych in-
spektorów sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 2
pkt 2—4, jest G∏ówny Inspektor Sanitarny Wojska Pol-
skiego.

§ 10. 1. Wojskowi inspektorzy sanitarni w zakresie
Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonujà zadania na
zasadach i w trybie przewidzianych dla paƒstwowych
inspektorów sanitarnych. W zwiàzku z wykonywany-
mi czynnoÊciami sà oni upowa˝nieni w szczególnoÊci
do:

1) wst´pu do jednostek organizacyjnych, o których
mowa w § 1 pkt 1, w tym równie˝ na okr´ty Mary-
narki Wojennej, oraz wszystkich pomieszczeƒ
i urzàdzeƒ wchodzàcych w ich sk∏ad, dla przepro-
wadzenia kontroli stanu sanitarnohigienicznego,
warunków higieny s∏u˝by i pracy oraz oceny sytu-
acji epidemiologicznej,

2) wst´pu na teren obiektów zajmowanych przez ˝o∏-
nierzy wojsk obcych i ich personel cywilny przeby-
wajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz przemieszczajàcych si´ przez to terytorium,
dla oceny sytuacji epidemiologicznej,

3) wydawania zaleceƒ w sprawach zachowania higie-
ny we wszystkich dzia∏ach higieny wojskowej oraz
zapobiegania chorobom zakaênym i zawodowym,
jak równie˝ w sprawach zwalczania niekorzystnego
wp∏ywu szkodliwoÊci i ucià˝liwoÊci Êrodowisko-
wych,

4) wst´pu do obiektów b´dàcych w trakcie budowy
prowadzonej na terenie jednostek organizacyj-
nych, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. W razie stwierdzenia naruszenia wymagaƒ higie-
nicznych, zdrowotnych i epidemiologicznych, wojsko-
wy inspektor sanitarny, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 2—4, nakazuje, w drodze decyzji, usuni´cie w usta-
lonym terminie stwierdzonych uchybieƒ.

3. Je˝eli naruszenie wymagaƒ, o których mowa
w ust. 2, spowodowa∏o bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia
lub zdrowia ludzi, wojskowy inspektor sanitarny, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2—4, nakazuje unierucho-
mienie stanowiska pracy, maszyny lub innego urzàdze-
nia, zamkni´cie obiektu, wy∏àczenie z eksploatacji
Êrodka transportu, wycofanie z obrotu Êrodka spo˝yw-
czego, przedmiotu u˝ytku lub innego wyrobu mogàce-
go mieç wp∏yw na zdrowie ludzi albo podj´cie lub za-
przestanie innych dzia∏aƒ. Decyzje w tych sprawach
podlegajà natychmiastowemu wykonaniu.

4. O wydanej decyzji wojskowy inspektor sanitarny,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2—4, powiadamia nie-
zw∏ocznie prze∏o˝onych kontrolowanej jednostki orga-
nizacyjnej oraz G∏ównego Inspektora Sanitarnego
Wojska Polskiego. Wydanie decyzji wraz z uzasadnie-
niem i zaleceniami wojskowy inspektor sanitarny do-
kumentuje wpisem w ksià˝ce kontroli, potwierdzajàc
go w∏asnor´cznym podpisem i pieczàtkà.

5. Uruchomienie zamkni´tego obiektu lub jego
cz´Êci oraz wy∏àczonego urzàdzenia albo stanowiska
pracy mo˝e nastàpiç po uprzednim wyra˝eniu zgody
przez w∏aÊciwego wojskowego inspektora sanitarne-
go. O fakcie tym wojskowy inspektor sanitarny, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2—4, zawiadamia nie-
zw∏ocznie G∏ównego Inspektora Sanitarnego Wojska
Polskiego.

6. Przepisów ust. 2—5 nie stosuje si´ w stosunku
do ˝o∏nierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego
przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo przemieszczajàcych si´ przez to terytorium.
W przypadku zaistnienia zagro˝eƒ epidemicznych bàdê
stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zakresie higieny
Êrodowiska, wojskowy inspektor sanitarny powiada-
mia w∏aÊciwe s∏u˝by wojsk obcych oraz G∏ównego In-
spektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

7. Wzór pieczàtki wojskowego inspektora sanitar-
nego okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
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§ 11. 1. Wojskowy inspektor sanitarny uczestniczy
w dopuszczaniu do u˝ytku obiektów budowlanych oraz
okr´tów Marynarki Wojennej w jednostkach organiza-
cyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. Wojskowemu inspektorowi sanitarnemu, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2—4, przys∏uguje prawo
zg∏oszenia sprzeciwu przeciwko oddaniu do u˝ytku
wybudowanego lub przebudowanego obiektu, o któ-
rym mowa w ust. 1, je˝eli w toku wykonywanego nad-
zoru sanitarnohigienicznego stwierdzono, ˝e z powo-
du nieuwzgl´dnienia wymagaƒ higienicznych lub
zdrowotnych okreÊlonych w obowiàzujàcych przepi-
sach mog∏oby nastàpiç zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego.

3. Zg∏oszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2,
wstrzymuje oddanie obiektu do u˝ytku do czasu wyda-
nia decyzji przez G∏ównego Inspektora Sanitarnego
Wojska Polskiego.

§ 12. Dowódcy (szefowie, komendanci, kierownicy)
jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej, w przypadku stwierdzenia istot-
nych uchybieƒ w dzia∏alnoÊci kontrolowanej jednostki
w zakresie: zachowania higieny, zapobiegania choro-
bom zakaênym i zawodowym oraz zwalczania nieko-
rzystnego wp∏ywu szkodliwoÊci i ucià˝liwoÊci Êrodowi-
skowych, mogàcych mieç wp∏yw na stan zdrowia lub
˝ycie, sà obowiàzani:

1) wykonywaç zalecenia wojskowego inspektora sani-
tarnego, dotyczàce poprawy stanu sanitarnohigie-
nicznego, sytuacji epidemiologicznej oraz warun-
ków higieny s∏u˝by i pracy,

2) w terminie trzydziestu dni od dnia przeprowadzenia
kontroli i stwierdzenia uchybieƒ, pisemnie poinfor-
mowaç w∏aÊciwego wojskowego inspektora sani-
tarnego o podj´tych i wykonanych czynnoÊciach.

§ 13. Osoby dokonujàce czynnoÊci kontrolnych
podlegajà przy wykonywaniu swoich zadaƒ ochronie
prawnej, przewidzianej w odr´bnych przepisach dla
funkcjonariuszy publicznych.

§ 14. Wojskowi inspektorzy sanitarni, wykonujàc
swoje zadania, pos∏ugujà si´ legitymacjà wojskowego
inspektora sanitarnego wydanà przez G∏ównego In-
spektora Sanitarnego Wojska Polskiego wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie organiza-
cji oraz zasad i trybu wykonywania zadaƒ przez Woj-
skowà Inspekcj´ Sanitarnà (Dz. U. Nr 17, poz. 220).

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca
2002 r. (poz. 872)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2


