
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 mar-
ca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Paƒstwowy inspektor sanitarny mo˝e udzie-
liç upowa˝nienia pracownikom dzia∏alnoÊci podsta-
wowej, o których mowa w rozporzàdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie organiza-
cji i sposobu dzia∏ania stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342), do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych w ramach:

1) zapobiegawczego i bie˝àcego nadzoru sanitarne-
go,

2) zapobiegania chorobom zakaênym i innym choro-
bom powodowanym warunkami Êrodowiska oraz
ich zwalczania

— w zakresie niezb´dnym do ustalenia stanu faktycz-
nego i jego zgodnoÊci z obowiàzujàcymi wymaga-
niami higienicznymi i zdrowotnymi.

2. W ramach czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
upowa˝niony pracownik jest uprawniony do:

1) przeprowadzania kontroli w jednostce kontrolowa-
nej zgodnie z planem kontroli, w tym:

a) dokonywania wizji lokalnej terenów przeznaczo-
nych na lokalizacj´ obiektów budowlanych,

b) kontroli obiektów budowlanych w toku budo-
wy, 

c) uczestniczenia w czynnoÊciach odbioru obiek-
tów budowlanych w ramach nadzoru budowla-
nego 

— przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenu;

2) wykonywania czynnoÊci nadzoru, w tym pobiera-
nia prób oraz przeprowadzania badaƒ i analiz la-
boratoryjnych, badaƒ i pomiarów Êrodowisko-
wych;

3) dokonywania ustaleƒ kontroli;

4) sporzàdzania dokumentacji w zakresie czynnoÊci
nadzoru oraz czynnoÊci laboratoryjnych, s∏u˝à-
cych do opracowywania protoko∏ów kontroli oraz
projektów wystàpieƒ pokontrolnych;

5) uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie
wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych;

6) nadzorowania i monitorowania przebiegu progra-
mów i akcji edukacyjno-zdrowotnych w zakresie
promocji zdrowia.

3. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
równie˝ obejmowaç czynnoÊci w zakresie post´powa-
nia zabezpieczajàcego, o których mowa w art. 29 usta-
wy z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej  Inspekcji Sa-
nitarnej.

4. Paƒstwowy inspektor sanitarny mo˝e udzieliç
upowa˝nienia pracownikom, o których mowa w ust. 1,
zatrudnionym na stanowiskach kierowników komórek
organizacyjnych, do wydawania w jego imieniu decy-
zji administracyjnych. 

§ 2. 1. Upowa˝nieƒ, o których mowa w § 1 ust. 1
i 4, udziela si´ pisemnie.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dat´ i miejsce jego wystawienia;

2) numer porzàdkowy;

3) piecz´ç pod∏u˝nà paƒstwowego inspektora sani-
tarnego;

4) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których
udzielono upowa˝nienia;

5) imi´, nazwisko oraz stanowisko zajmowane przez
osob´ upowa˝nionà;

6) zakres czynnoÊci kontrolnych, do których osoba
zosta∏a upowa˝niona;

7) termin jego wa˝noÊci lub okres, na jaki udzielono
upowa˝nienia;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lutego 2004 r.

w sprawie zasad i trybu upowa˝niania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych
do wykonywania w imieniu paƒstwowych inspektorów sanitarnych okreÊlonych czynnoÊci kontrolnych 

i wydawania decyzji 

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. 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, z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.



8) piecz´ç okràg∏à oraz podpis paƒstwowego inspek-
tora sanitarnego, który udzieli∏ upowa˝nienia.

§ 3.  Upowa˝nienia, o których mowa w § 1 ust. 1
i 4, mogà byç udzielane:

1) jednorazowo — do wykonania okreÊlonej czynno-
Êci kontrolnej lub do wydania decyzji w okreÊlonej
sprawie;

2) na czas oznaczony — do wykonywania okreÊlo-
nych czynnoÊci kontrolnych lub do wydawania de-
cyzji w okreÊlonych sprawach.

§ 4. 1. Pracownik jest obowiàzany do przechowy-
wania upowa˝nienia w sposób zapewniajàcy, ˝e nie
zostanie ono wykorzystane przez osob´ do tego nie-
powo∏anà.

2. W razie utraty upowa˝nienia pracownik jest
obowiàzany zawiadomiç o tym bezzw∏ocznie paƒ-

stwowego inspektora sanitarnego, który udzieli∏ upo-
wa˝nienia.

3. Pracownik jest obowiàzany zwróciç upowa˝nie-
nie niezw∏ocznie po up∏ywie terminu wa˝noÊci.

§ 5.  Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Zdrowia: L. Sikorski

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia
15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upowa˝niania
niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych
okreÊlonych czynnoÊci kontrolnych i wydawania decyzji
(Dz. U. Nr 57, poz. 613).
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lutego 2004 r.

o sprostowaniu b∏´dów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póên.
zm.1)) prostuje si´ nast´pujàce b∏´dy: 

1) w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie
sta˝u adaptacyjnego oraz testu umiej´tnoÊci prze-
prowadzanych w toku post´powania o uznanie na-
bytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej kwalifikacji do wykonywania zawodu prze-
wodnika turystycznego (Dz. U. Nr 138, poz. 1313)
zamiast wyrazów „§ 8. Uprawnienia do wykonywa-
nia zawodu przewodnika turystycznego nadawane
sà zgodnie z odr´bnymi przepisami.” powinny byç
wyrazy „§ 7. Uprawnienia do wykonywania zawo-

du przewodnika turystycznego nadawane sà zgod-
nie z odr´bnymi przepisami.”;

2) w rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
2 grudnia 2003 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci
rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076)
w § 13 w ust. 1 w pkt 2 zamiast wyrazu „patento-
wanego” powinien byç wyraz „patentowego”;

3) w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposa-
˝enia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego (Dz. U. Nr 219, poz. 2155):
a) w § 6 w ust. 2 zdanie wst´pne zamiast brzmie-

nia:
„Uzbrojenie, z wyjàtkiem amunicji i wyposa˝e-
nia uzupe∏niajàcego do uzbrojenia, przyznaje:”

powinno mieç brzmienie:
„Uzbrojenie, z wyjàtkiem amunicji, i wyposa˝e-
nie uzupe∏niajàce do uzbrojenia przyznaje:”,

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.


