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OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 24 lipca
1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kom-
petencje organów administracji publicznej — w zwiàz-
ku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) i art. 41 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) og∏asza si´ w za∏àczniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sani-
tarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upowa˝-
nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U.
Nr 35, poz. 192),

2) ustawà z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1991 r.
Nr 7, poz. 25),

3) ustawà z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 33,
poz. 144),

4) ustawà z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
Nr 130, poz. 629),

5) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

6) ustawà z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych
i mi´sa oraz o Paƒstwowej Inspekcji Weterynaryj-
nej (Dz. U. Nr 60, poz. 369),

7) ustawà z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107,
poz. 684)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia i Opie-
ki Spo∏ecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie og∏o-
szenia jednolitego tekstu ustawy o Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 90, poz. 575),

8) ustawà z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
poz. 756),

9) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

10) ustawà z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778),

11) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136),

12) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),



13) ustawà z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84),

14) ustawà z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agen-
cji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy
— Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób za-
kaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´-
sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o ad-
ministrowaniu obrotem z zagranicà towarami
i us∏ugami (Dz. U. Nr 29, poz. 320),

15) ustawà z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
(Dz. U. Nr 42, poz. 473),

16) ustawà z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdro-
wotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63,
poz. 634),

17) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 128, poz. 1407),

18) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz o zmianie in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1367),

19) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, usta-
w´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´-
dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
Nr 126, poz. 1382),

20) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o materia∏ach
i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z ˝ywno-
Êcià (Dz. U. Nr 128, poz. 1408),

21) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 37, poz. 329),

22) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

23) ustawà z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1145),

24) ustawà z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),

25) ustawà z dnia 30 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 208, poz. 2020),

26) ustawà z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta-
wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),

27) ustawà z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 130,
poz. 1086),

28) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników central-
nych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów

agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362),

29) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178,
poz. 1480),

30) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 4 maja 2006 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 38a, 39 i 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
Nr 12, poz. 49), które stanowià:

„Art. 38a.a) Przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 ma zastoso-
wanie do paƒstwowych inspektorów
sanitarnych powo∏ywanych po dniu
1 wrzeÊnia 1997 r.”

„Art. 39. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r.
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245 i z 1971 r.
Nr 12, poz. 115) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 22:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organy Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej sà uprawnione do
przeprowadzania doraênych
kontroli w zakresie oraz jednost-
kach organizacyjnych i miej-
scach, okreÊlonych w ust. 3,
a tak˝e do wydawania, w wy-
padkach niecierpiàcych zw∏oki,
decyzji niezb´dnych do usuni´-
cia zagro˝enia sanitarno-epide-
micznego, powiadamiajàc o tym
niezw∏ocznie organy wymienio-
ne w ust. 3.”,

b) w ust. 5 wyrazy: „o której mowa
w ust. 4” skreÊla si´,

2) w art. 34 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej w po-
rozumieniu z Ministrami: Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej, Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej, Han-
dlu Wewn´trznego i Us∏ug oraz
Handlu Zagranicznego okreÊla za-
sady wykonywania nadzoru sani-
tarnego przez Wojskowà Inspekcj´
Sanitarnà nad zak∏adami zaopatru-
jàcymi wojsko w Êrodki spo˝yw-
cze.”,
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a) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r.

o zmianie ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 107, poz. 684), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 wrzeÊnia 1997 r. 



3) u˝yte w ustawie okreÊlenia „Minister
Rolnictwa” oraz „Minister Handlu We-
wn´trznego” zast´puje si´ odpowied-
nio okreÊleniami „Minister Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej” oraz „Mi-
nister Handlu Wewn´trznego i Us∏ug”,
u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach.”

Art. 40. „2. Do czasu wydania przepisów wyko-
nawczych przewidzianych w ustawie
zachowujà moc przepisy dotychczaso-
we, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.”;

2) art. 81 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie
upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych
(Dz. U. Nr 35, poz. 192), który stanowi:
„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca

1989 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 1991 r. Nr 7, poz. 25), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;

4) art. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
Nr 33, poz. 144), które stanowià:

„Art. 2. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o wa-
runkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
(Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12,
poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49 i z 1989 r.
Nr 35, poz. 192) w art. 25 w ust. 1 skreÊla
si´ wyrazy „stopnia wojewódzkiego”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 3 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zmia-
nie ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 130, poz. 629), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 1995 r.”;

6) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie usta-
wy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzà-
dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106,
poz. 488).”;

7) art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz o Paƒstwowej Inspekcji We-
terynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), który stanowi:

„Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
Nr 107, poz. 684), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 117, poz. 756), który stanowi:

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem nast´pujàcych
przepisów ustawy wymienionej w art. 1:

1) art. 18, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 6,
art. 54, 54a, 56, 166, 167, 167a, 168a,
art. 169, 169a, 169b i 169c, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

2) art. 55a, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 1999 r.,

3) art. 4a, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.”;

10) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

11) art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie
ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), któ-
ry stanowi: 

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczàcym
Prezesa Urz´du Kultury Fizycznej
i Sportu, art. 2, art. 3, art. 5 oraz art. 8
pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2000 r.,

2) art. 1 pkt 4 lit. b) w zakresie dotyczà-
cym G∏ównego Urz´du Administracji
Publicznej, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2000 r.”;

12) art. 60 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia-
nie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowa-
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niem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), które stanowià:
„Art. 60. 1. Prezes Rady Ministrów ustali najpóê-

niej do dnia 30 kwietnia 2000 r., w dro-
dze rozporzàdzenia, wykaz kolejowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych
oraz w∏aÊciwe dla nich powiatowe sta-
cje sanitarno-epidemiologiczne, a tak-
˝e sposób i tryb podzia∏u kolejowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych,
je˝eli obszar dzia∏ania tych stacji obej-
mowa∏ wi´cej ni˝ jeden powiat.

2. Z dniem 1 stycznia 2001 r.:
1) kolejowe stacje sanitarno-epide-

miologiczne wchodzà w sk∏ad w∏a-
Êciwych powiatowych stacji sanitar-
no-epidemiologicznych,

2) wygasajà akty powo∏ania kolejo-
wych inspektorów sanitarnych,

3) zadania i kompetencje Inspekcji Sa-
nitarnej wykonywane dotychczas
przez kolejowych inspektorów sani-
tarnych przejmujà w∏aÊciwi powia-
towi inspektorzy sanitarni,

4) pracownicy kolejowych stacji sani-
tarno-epidemiologicznych stajà si´
pracownikami w∏aÊciwych powiato-
wych stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznych,

5) budynki, urzàdzenia oraz inne sk∏ad-
niki mienia, b´dàce we w∏adaniu ko-
lejowych stacji sanitarno-epidemio-
logicznych, przechodzà we w∏ada-
nie w∏aÊciwych powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych na
zasadach dotychczasowych,

6) powiatowe stacje sanitarno-epide-
miologiczne przejmujà zobowiàza-
nia i nale˝noÊci kolejowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych.

3. Z dniem przej´cia kolejowych stacji sa-
nitarno-epidemiologicznych przez po-
wiatowe stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne tracà moc wpisy kolejowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych
do rejestrów zak∏adów opieki zdrowot-
nej.

4. Powiatowe stacje sanitarno-epidemio-
logiczne dostosujà statuty oraz doko-
najà zmian we wpisach do rejestru za-
k∏adów opieki zdrowotnej w terminie
do dnia 31 maja 2001 r.” 

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5)b) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3,
4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) (uchylony).c)”;

13) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia-
nie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wyda-
wania aktów normatywnych oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które sta-
nowià:

„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

14) art. 46 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84), który stanowi:

„Art. 46.d) Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
12 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 8—11, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia, i art. 12—22, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 listopada 2002 r.”;
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b) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia

22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela,
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia-
∏aniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw
zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1323), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

c) Dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku b, uchylony przez art. 67 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

d) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i prepara-
tach chemicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1187), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 7 paêdziernika 2002 r.



15) art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie
ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworze-
niu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
ustawy — Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych
i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy
o administrowaniu obrotem z zagranicà towara-
mi i us∏ugami (Dz. U. Nr 29, poz. 320), który stano-
wi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

16) art. 20 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmety-
kach (Dz. U. Nr 42, poz. 473), który stanowi:

„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

17) art. 59 i 61 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warun-
kach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U.
Nr 63, poz. 634), które stanowià:

„Art. 59. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wydania przepi-
sów wykonawczych na podstawie niniej-
szej ustawy, o ile nie sà z nià sprzeczne,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2002 r.”

„Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) (uchylony),e)

2)f) art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2—4, art. 30
oraz art. 48 ust. 1 w zakresie wprowa-
dzania zasad systemu HACCP obowià-
zujà od dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej.”; 

18) art. 4—6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407), które stanowià:

„Art. 4. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, graniczne stacje sa-
nitarno-epidemiologiczne przejmujàce
portowe stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne, a tak˝e kryteria i warunki przej´-
cia portowych stacji sanitarno-epide-
miologicznych przez w∏aÊciwe granicz-
ne stacje sanitarno-epidemiologiczne,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób
i tryb podzia∏u portowych stacji sanitar-
no-epidemiologicznych pomi´dzy w∏a-
Êciwe dla nich graniczne stacje sanitar-
no-epidemiologiczne.

2.g) Z dniem 1 stycznia 2003 r.:
1) portowe stacje sanitarno-epidemio-

logiczne wchodzà w sk∏ad w∏aÊci-
wych granicznych stacji sanitarno-
-epidemiologicznych,

2) wygasajà akty powo∏ania portowych
inspektorów sanitarnych,

3) zadania Inspekcji Sanitarnej w odnie-
sieniu do morskich wód wewn´trz-
nych i morza terytorialnego oraz por-
tów i przystani, wykonywane przez
portowe stacje sanitarno-epidemio-
logiczne, przejmujà w∏aÊciwe gra-
niczne stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne,

4) pracownicy portowych stacji sani-
tarno-epidemiologicznych stajà si´
pracownikami w∏aÊciwych granicz-
nych stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych,

5) budynki, urzàdzenia oraz inne sk∏ad-
niki mienia, b´dàce we w∏adaniu por-
towych stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznych, przechodzà we w∏adanie
w∏aÊciwych granicznych stacji sani-
tarno-epidemiologicznych na dotych-
czasowych zasadach,

6) zobowiàzania i nale˝noÊci portowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych
przejmujà w∏aÊciwe graniczne stacje
sanitarno-epidemiologiczne.

3. Z dniem przej´cia portowych stacji sani-
tarno-epidemiologicznych przez gra-
niczne stacje sanitarno-epidemiologicz-
ne tracà moc wpisy portowych stacji sa-
nitarno-epidemiologicznych do rejestru
zak∏adów opieki zdrowotnej.

Art. 5. 1.h) Dotychczasowe uprawnienia rzeczo-
znawców do spraw sanitarnohigienicz-
nych, upowa˝niajàce do opiniowania
dokumentacji projektowej pod wzgl´-
dem wymagaƒ higienicznych i zdrowot-
nych, zachowujà swojà wa˝noÊç w za-
kresie uzgadniania dokumentacji projek-
towej obiektów realizowanych na obsza-
rze kraju, w tym na obszarach kolejo-
wych.

2. (uchylony).i)

Art. 6.j) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 8, 10 
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e) Przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 30 paêdziernika

2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych ˝yw-
noÊci i ˝ywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 208, poz. 2020), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 grud-
nia 2003 r.

f) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku e.

———————
g) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej
oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), który
wszed∏ w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 2002 r.

h) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku g, która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 27 kwietnia 2002 r.

i) Przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku g, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 kwietnia 2002 r.

j) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku g, który wszed∏ w ˝ycie z mocà od
dnia 1 stycznia 2002 r.



i 11, w cz´Êci dotyczàcej paƒstwowych gra-
nicznych inspektorów sanitarnych, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.”;

19) art. 6 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1367),
który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepi-
sów art. 1 pkt 8 lit. g) oraz lit. h) w cz´Êci
dotyczàcej art. 23 ust. 13a, art. 1 pkt 15
lit. a) i b) w cz´Êci dotyczàcej art. 31 ust. 2
i 2a oraz art. 2 i 4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

20) art. 28 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutycz-
ne, ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´
o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Dz. U. Nr 126, poz. 1382), który stanowi:
„Art. 28.k) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-

dziernika 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 11 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, który

wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia,

2) art. 4 i 116 Prawa farmaceutycznego,
które wchodzà w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2001 r.”; 

21) art. 24 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o materia-
∏ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z ˝yw-
noÊcià (Dz. U. Nr 128, poz. 1408), który stanowi:
„Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

12 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów art. 8 ust. 1 pkt 5, art. 14
i art. 15 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej.”;

22) art. 4—6 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie
ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), które stanowià:

„Art. 4. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotych-
czasowi portowi inspektorzy sanitarni
stajà si´ paƒstwowymi portowymi in-
spektorami sanitarnymi.

2. Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia
31 grudnia 2002 r. paƒstwowych porto-
wych inspektorów sanitarnych powo∏u-
je, po zakoƒczeniu post´powania kwali-
fikacyjnego przeprowadzonego z udzia-
∏em wojewody, i odwo∏uje w∏aÊciwy
paƒstwowy wojewódzki inspektor sani-
tarny.

3. Post´powanie kwalifikacyjne, o którym
mowa w ust. 2, przeprowadza si´ na
podstawie przepisów, o których mowa
w art. 11 ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, za-
st´pców paƒstwowych portowych in-
spektorów sanitarnych powo∏uje i od-
wo∏uje w∏aÊciwy paƒstwowy wojewódz-
ki inspektor sanitarny na wniosek w∏a-
Êciwego paƒstwowego portowego in-
spektora sanitarnego.

5. Wojewódzcy, powiatowi i portowi in-
spektorzy sanitarni, oraz ich zast´pcy,
zajmujàcy stanowiska przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy pozostajà na stano-
wisku do czasu powo∏ania paƒstwowe-
go wojewódzkiego, paƒstwowego po-
wiatowego i paƒstwowego portowego
inspektora sanitarnego, oraz ich zast´p-
ców, zgodnie z przepisami ustawy wy-
mienionej w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝
do dnia 31 grudnia 2002 r.

6. Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia
31 grudnia 2002 r. paƒstwowi portowi
inspektorzy sanitarni sà bezpoÊrednio
podlegli w∏aÊciwym paƒstwowym wo-
jewódzkim inspektorom sanitarnym,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623).

Art. 5. Ilekroç w innych przepisach jest mowa
o Inspekcji Sanitarnej, wojewódzkich, po-
wiatowych lub portowych inspektorach sa-
nitarnych, nale˝y przez to rozumieç odpo-
wiednio Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà,
paƒstwowych wojewódzkich, paƒstwo-
wych powiatowych lub paƒstwowych por-
towych inspektorów sanitarnych.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3
pkt 1 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
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k) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 ustawy z dnia

21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obo-
wiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, ustawy o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie usta-
wy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz nie-
których innych ustaw, ustawy o Paƒstwowym Ratownic-
twie Medycznym, ustawy — Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach me-
dycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie
lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 1801), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r., ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´
o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych (Dz. U. Nr 32, poz. 300), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.



og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r., oraz art. 1 pkt 8 i 10, w cz´Êci do-
tyczàcej paƒstwowych granicznych in-
spektorów sanitarnych, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

23) art. 232 i 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), które stanowià:
„Art. 232. Do czasu wydania przepisów wykonaw-

czych przewidzianych w ustawie stosuje
si´ przepisy dotychczas obowiàzujàce,
o ile nie sà z nià sprzeczne.”

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

24) art. 15 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135,
poz. 1145), który stanowi:
„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:
1) art. 1 pkt 9 wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2003 r.,
2) art. 1 pkt 12 wchodzi w ˝ycie z dniem

10 listopada 2002 r.,
3) (uchylony).l)”; 

25) art. 89 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), który stanowi:
„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

2 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
26) art. 14 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2003 r.

o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych ˝yw-
noÊci i ˝ywienia oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 208, poz. 2020), który stanowi:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 43, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

27) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który
stanowi:
„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2005 r., z wyjàtkiem art. 26 pkt 2, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

28) art. 2—5 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
Nr 130, poz. 1086), które stanowià:
„Art. 2. 1. Paƒstwowi inspektorzy sanitarni i ich

zast´pcy, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy sà cz∏onkami zarzàdów, rad nad-
zorczych lub komisji rewizyjnych spó∏ek
prawa handlowego w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej przez osoby pe∏niàce
funkcje publiczne, spó∏dzielni, z wyjàt-
kiem rad nadzorczych spó∏dzielni miesz-
kaniowych, albo cz∏onkami zarzàdów
fundacji prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, sà obowiàzani zrzec si´ tych
stanowisk w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, chyba ˝e w tym
terminie z∏o˝y∏y oÊwiadczenie o rezy-
gnacji z funkcji paƒstwowego inspekto-
ra sanitarnego lub jego zast´pcy. W ra-
zie niez∏o˝enia oÊwiadczenia w tym ter-
minie osoby te tracà, z mocy prawa, sta-
nowiska we w∏adzach spó∏ki, spó∏dziel-
ni lub fundacji i zostajà wykreÊlone
z w∏aÊciwego rejestru. 

2. Z∏o˝enie przez paƒstwowego inspektora
sanitarnego lub jego zast´pc´ oÊwiad-
czenia, o którym mowa w ust. 1, powo-
duje rozwiàzanie stosunku pracy w dro-
dze odwo∏ania ze stanowiska.

Art. 3. Paƒstwowi inspektorzy sanitarni i ich za-
st´pcy, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy posiadajà w spó∏kach prawa handlo-
wego w rozumieniu przepisów ustawy,
o której mowa w art. 2 ust. 1, wi´cej ni˝
10 % akcji lub udzia∏y przedstawiajàce
wi´cej ni˝ 10 % kapita∏u zak∏adowego albo
prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà, okre-
Êlonà w art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa
w art. 2 ust. 1, sà obowiàzani do zbycia
nadwy˝ki udzia∏ów lub akcji oraz zaprze-
stania tej dzia∏alnoÊci gospodarczej, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 4. 1. Pracownik Paƒstwowej Inspekcji Sani-
tarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej
ustawy, zatrudniony w stacji sanitarno-
-epidemiologicznej, który w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy:
1) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà, za-

rzàdza takà dzia∏alnoÊcià lub jest przed-
stawicielem czy pe∏nomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci,

2) wykonuje dodatkowe zaj´cie zarob-
kowe

— jest obowiàzany wystàpiç do w∏aÊci-
wego paƒstwowego inspektora sanitar-
nego z wnioskiem o wyra˝enie zgody na
prowadzenie tej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, zarzàdzanie takà dzia∏alnoÊcià lub
bycie przedstawicielem czy pe∏nomoc-
nikiem w prowadzeniu takiej dzia∏alno-
Êci albo wykonywanie dodatkowego za-
j´cia zarobkowego w terminie 30 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Pracownik Paƒstwowej Inspekcji Sani-
tarnej, który nie uzyska∏ zgody, o której
mowa w ust. 1, jest obowiàzany, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia odmowy wy-
ra˝enia zgody, zaprzestaç prowadzenia
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l) Przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku e.



dzia∏alnoÊci gospodarczej, zarzàdzania
takà dzia∏alnoÊcià lub bycia przedstawi-
cielem czy pe∏nomocnikiem w prowa-
dzeniu takiej dzia∏alnoÊci albo wykony-
wania dodatkowego zaj´cia zarobkowe-
go i poinformowaç o tym w∏aÊciwego
paƒstwowego inspektora sanitarnego.

3. W przypadku niewystàpienia o wyra˝e-
nie zgody, o której mowa w ust. 1, albo
niewykonania obowiàzku, o którym mo-
wa w ust. 2, w∏aÊciwy paƒstwowy in-
spektor sanitarny rozwiàzuje z pracowni-
kiem umow´ o prac´ za wypowiedze-
niem.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

29) art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowi-
ska kierowników centralnych urz´dów administra-
cji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz
prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celo-
wych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), które stanowià:
Art. 47. „1. Konkursy, o których mowa w usta-

wach zmienianych niniejszà ustawà,
zostanà og∏oszone w terminie 6 mie-
si´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

2. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy stanowiska kie-
rowników centralnych urz´dów admi-
nistracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów i zast´p-
ców prezesów zarzàdów paƒstwowych
funduszy celowych pe∏nià swoje obo-
wiàzki do czasu powo∏ania na te stano-
wiska osób wy∏onionych w drodze
konkursu.”

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r.”;

30) art. 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178,
poz. 1480), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni

od dnia og∏oszenia.”;
31) art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-

∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), który
stanowi: 
„Art. 91. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.”.

Minister Zdrowia: Z. Religa
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 maja 2006 r. (poz. 851)

USTAWA

z dnia 14 marca 1985 r.

o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej1)

Rozdzia∏ 1

Zadania i zakres dzia∏ania 
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej1)

Art. 1.2) Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna3) jest po-
wo∏ana do realizacji zadaƒ z zakresu zdrowia publicz-
nego, w szczególnoÊci poprzez sprawowanie nadzoru
nad warunkami:

1) higieny Êrodowiska,

2) higieny pracy w zak∏adach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesów nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi ˝ywnoÊci, ˝ywienia i przedmiotów
u˝ytku,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spe∏niaç
personel medyczny, sprz´t oraz pomieszczenia,
w których sà udzielane Êwiadczenia zdrowotne

— w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed nieko-
rzystnym wp∏ywem szkodliwoÊci i ucià˝liwoÊci Êro-
dowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób,
w tym chorób zakaênych i zawodowych.

Art. 2.4) Wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w art. 1
polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bie˝àcego
nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu dzia∏alnoÊci
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie
chorób zakaênych i innych chorób powodowanych

———————
1) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 51 pkt 1 ustawy

z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊla-
jàcych kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.,
i art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie usta-
wy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 37, poz. 329), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
27 kwietnia 2002 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej
oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

3) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej
oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 kwietnia 2002 r. 

———————
4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



warunkami Êrodowiska, a tak˝e na prowadzeniu dzia-
∏alnoÊci oÊwiatowo-zdrowotnej.

Art. 3.5) Do zakresu dzia∏ania Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej3) w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru
sanitarnego nale˝y w szczególnoÊci:

1)6) uzgadnianie projektów planów zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy oraz ustalanie warun-
ków zabudowy i zagospodarowania terenu pod
wzgl´dem wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych;

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzgl´-
dem wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych doty-
czàcych:

a) budowy oraz zmiany sposobu u˝ytkowania
obiektów budowlanych, statków morskich, ˝e-
glugi Êródlàdowej i powietrznych,

b) nowych materia∏ów i procesów technologicz-
nych przed ich zastosowaniem w produkcji lub
budownictwie;

3) uczestniczenie w dopuszczeniu do u˝ytku obiek-
tów budowlanych, statków morskich, ˝eglugi
Êródlàdowej i powietrznych oraz Êrodków komu-
nikacji làdowej;

4) inicjowanie przedsi´wzi´ç oraz prac badawczych
w dziedzinie zapobiegania negatywnym wp∏ywom
czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i bio-
logicznych na zdrowie ludzi.

Art. 4. 1.7) Do zakresu dzia∏ania Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej1) w dziedzinie bie˝àcego nadzoru
sanitarnego nale˝y kontrola przestrzegania przepisów
okreÊlajàcych wymagania higieniczne i zdrowotne,
w szczególnoÊci dotyczàcych:

1)8) higieny Êrodowiska, a zw∏aszcza wody do spo˝y-
cia, czystoÊci powietrza atmosferycznego, gleby,
wód i innych elementów Êrodowiska w zakresie
ustalonym w odr´bnych przepisach;

2)9) utrzymania nale˝ytego stanu higienicznego nie-
ruchomoÊci, zak∏adów pracy, instytucji, obiektów

i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej, dróg, ulic oraz
osobowego i towarowego transportu kolejowego,
drogowego, lotniczego i morskiego;

3) warunków produkcji, transportu, przechowywania
i sprzeda˝y ˝ywnoÊci oraz warunków ˝ywienia
zbiorowego;

3a)10) nadzoru nad jakoÊcià zdrowotnà ˝ywnoÊci;

4)11) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu
przedmiotami u˝ytku, materia∏ami i wyrobami
przeznaczonymi do kontaktu z ˝ywnoÊcià, kosme-
tykami oraz innymi wyrobami mogàcymi mieç
wp∏yw na zdrowie ludzi;

5) warunków zdrowotnych Êrodowiska pracy,
a zw∏aszcza zapobiegania powstawaniu chorób za-
wodowych i innych chorób zwiàzanych z warunka-
mi pracy;

6) higieny pomieszczeƒ i wymagaƒ w stosunku do
sprz´tu u˝ywanego w szko∏ach i innych placów-
kach oÊwiatowo-wychowawczych, szko∏ach wy˝-
szych oraz w oÊrodkach wypoczynku;

7) higieny procesów nauczania;

8)12) przestrzegania przez osoby wprowadzajàce sub-
stancje lub preparaty chemiczne do obrotu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez u˝yt-
kowników substancji lub preparatów chemicznych
obowiàzków wynikajàcych z ustawy z dnia
11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.13));

9)14) przestrzegania przez podmioty wprowadzajàce
do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiàzków
wynikajàcych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485), rozporzàdzenia (WE) Parlamentu Euro-
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5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 70 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 11 lipca 2003 r.

7) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 6 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach medycznych
oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Dz. U. Nr 126, poz. 1382), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2002 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

9) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia
21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r. 

———————
10) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci
i ˝ywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178,
poz. 1480), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika
2005 r.

11) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 15 ustawy z dnia
30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 maja 2002 r., i art. 20
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o materia∏ach i wyro-
bach przeznaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià (Dz. U.
Nr 128, poz. 1408), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 listo-
pada 2002 r.

12) Dodany przez art. 42 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r.
o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 lutego 2002 r.

13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485.

14) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1367), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., w brzmieniu
ustalonym przez art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 paêdziernika 2005 r.



pejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych
oraz rozporzàdzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia
22 grudnia 2004 r. okreÊlajàcego zasady nadzoro-
wania handlu prekursorami narkotyków pomi´dzy
Wspólnotà a paƒstwami trzecimi.

2.15) Do zakresu dzia∏ania Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej3) w dziedzinie bie˝àcego nadzoru sanitar-
nego nale˝y równie˝ kontrola przestrzegania przepi-
sów dotyczàcych wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania
w dzia∏alnoÊci zawodowej.

Art. 5. Do zakresu dzia∏ania Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej1) w dziedzinie zapobiegania i zwalczania
chorób, o których mowa w art. 2, nale˝y:

1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

2)16) opracowywanie programów i planów dzia∏alno-
Êci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przeka-
zywanie ich do realizacji zak∏adom opieki zdrowot-
nej oraz kontrola realizacji tych programów i pla-
nów;

3) ustalanie zakresów i terminów szczepieƒ ochron-
nych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

4) wydawanie zarzàdzeƒ i decyzji lub wyst´powanie
do innych organów o ich wydanie — w wypad-
kach okreÊlonych w przepisach o zwalczaniu cho-
rób zakaênych;

4a)17) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby za-
wodowej lub decyzji o braku podstaw do jej
stwierdzenia;

5) planowanie i organizowanie sanitarnego zabez-
pieczenia granic paƒstwa;

6) nadzór sanitarny nad ruchem pasa˝erskim i towa-
rowym w morskich i lotniczych portach oraz przy-
staniach;

7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitar-
no-epidemiologicznych lekarzom okr´towym
i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnio-
nemu na statkach morskich, ˝eglugi Êródlàdowej
i powietrznych;

8) kierowanie akcjà sanitarnà przy masowych prze-
mieszczeniach ludnoÊci, zjazdach i zgromadze-
niach.

Art. 6. Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna1) inicjuje,
organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje dzia∏al-
noÊç oÊwiatowo-zdrowotnà w celu ukszta∏towania od-
powiednich postaw i zachowaƒ zdrowotnych,
a w szczególnoÊci:

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsi´wzi´ç zmierza-
jàcych do zaznajamiania spo∏eczeƒstwa z czynni-
kami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania
zasad higieny i racjonalnego ˝ywienia, metod za-
pobiegania chorobom oraz umiej´tnoÊci udziela-
nia pierwszej pomocy;

2) pobudza aktywnoÊç spo∏ecznà do dzia∏aƒ na rzecz
w∏asnego zdrowia;

3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania
i eliminowania negatywnego wp∏ywu czynników
i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych
na zdrowie ludzi;

4) ocenia dzia∏alnoÊç oÊwiatowo-zdrowotnà prowa-
dzonà przez szko∏y i inne placówki oÊwiatowo-wy-
chowawcze, szko∏y wy˝sze oraz Êrodki masowego
przekazywania, zak∏ady opieki zdrowotnej, inne
zak∏ady, instytucje i organizacje oraz udziela im
pomocy w prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci.

Art. 6a.18) 1. Do zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji Sani-
tarnej3) nale˝y równie˝ wydawanie opinii co do zgod-
noÊci z warunkami sanitarnymi okreÊlonymi przepisa-
mi Unii Europejskiej przedsi´wzi´ç i zrealizowanych
inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez
Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze
Êrodków pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, sà wydawane
na wniosek podmiotu ubiegajàcego si´ o pomoc fi-
nansowà.

Rozdzia∏ 2

Organizacja Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej1)

Art. 7. 1.19) Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna1) pod-
lega ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.

2.20) Paƒstwowà Inspekcjà Sanitarnà3) kieruje
G∏ówny Inspektor Sanitarny jako centralny organ ad-
ministracji rzàdowej.

3.21) G∏ówny Inspektor Sanitarny zadania wykonu-
je przy pomocy G∏ównego Inspektoratu Sanitarnego.
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———————
15) Dodany przez art. 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
16) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
17) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
18) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2001 r.

o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utwo-
rzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usta-
wy — Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu
obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami (Dz. U. Nr 29,
poz. 320), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 kwietnia
2001 r.

19) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dzia∏ach admi-
nistracji rzàdowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 70, poz. 778), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 19.

21) Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 19.



4.21) Organizacj´ G∏ównego Inspektoratu Sanitar-
nego okreÊla statut nadany w drodze rozporzàdzenia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

Art. 8.22) 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny jest cen-
tralnym organem administracji rzàdowej podleg∏ym
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.

2.23) G∏ównego Inspektora Sanitarnego wy∏onio-
nego w drodze konkursu powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego In-
spektora Sanitarnego. Kadencja G∏ównego Inspektora
Sanitarnego trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania.
G∏ówny Inspektor Sanitarny pe∏ni obowiàzki do dnia
powo∏ania jego nast´pcy.

2a.24) Zast´pców G∏ównego Inspektora Sanitarne-
go w liczbie 2 powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw zdrowia na wniosek G∏ównego Inspektora
Sanitarnego.

3.25) Nadzór nad G∏ównym Inspektorem Sanitar-
nym sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

Art. 9. 1. Organem doradczym i opiniodawczym
G∏ównego Inspektora Sanitarnego w sprawach obj´-
tych zakresem dzia∏ania Paƒstwowej Inspekcji Sanitar-
nej1) jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, powo∏y-
wana na okres trzech lat.

2.26) Rada Sanitarno-Epidemiologiczna sk∏ada si´
z przewodniczàcego, sekretarza i 15 cz∏onków, których
powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia na wniosek G∏ównego Inspektora Sanitarne-
go, spoÊród pracowników nauki i osób posiadajàcych
wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitar-
no-epidemiologicznej. W pracach Rady, na zaprosze-
nie G∏ównego Inspektora Sanitarnego, uczestniczà
przedstawiciele centralnych organów administracji
rzàdowej, jednostek samorzàdu terytorialnego oraz
zwiàzków zawodowych, organizacji pracodawców
i organizacji spo∏ecznych statutowo zajmujàcych si´
problemami sanitarno-epidemiologicznymi.

3.26) Rada Sanitarno-Epidemiologiczna dzia∏a na
podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu za-
twierdzonego, w drodze zarzàdzenia, przez G∏ównego
Inspektora Sanitarnego.

Art. 10.27) 1. Zadania Paƒstwowej Inspekcji Sani-
tarnej3) okreÊlone w rozdziale 1 wykonujà nast´pujàce
organy:

1) G∏ówny Inspektor Sanitarny;

2) paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny28);

3) paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny29);

4) paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny30) dla
obszarów przejÊç granicznych drogowych, kolejo-
wych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów
lotniczych i morskich oraz jednostek p∏ywajàcych
na obszarze wód terytorialnych.

1a.31) Obszar dzia∏ania paƒstwowego powiatowe-
go inspektora sanitarnego mo˝e obejmowaç kilka po-
wiatów.

1b.31) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw admini-
stracji publicznej, w przypadku, o którym mowa
w ust. 1a, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, terytorial-
ny obszar dzia∏ania i siedzib´ paƒstwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego oraz podleg∏à mu stacj´
sanitarno-epidemiologicznà, majàc na wzgl´dzie do-
stosowanie w∏aÊciwoÊci terytorialnej paƒstwowych
powiatowych inspektorów sanitarnych do potrzeb
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej w stosunku do reali-
zowanych zadaƒ.

2. Organy, wymienione w ust. 1, wykonujà zadania
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej3) zgodnie z kompe-
tencjami okreÊlonymi w ustawie i w przepisach odr´b-
nych.

3.32) G∏ówny Inspektor Sanitarny koordynuje i nad-
zoruje ustawowà dzia∏alnoÊç paƒstwowych inspekto-
rów sanitarnych.

4.33) Paƒstwowy wojewódzki, paƒstwowy powia-
towy i paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny kie-
rujà dzia∏alnoÊcià odpowiednio wojewódzkiej, powia-
towej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
b´dàcych zak∏adami opieki zdrowotnej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw administra-
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———————
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 3 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza. 
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 ustawy z dnia 27 lip-

ca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska
kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdo-
wej, prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów za-
rzàdów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2005 r.

24) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 2.

25) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 19.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

———————
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2, który w cz´Êci dotyczàcej paƒstwo-
wych granicznych inspektorów sanitarnych wszed∏ w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.

28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

30) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

31) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 10.

32) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3. 

33) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3. 



cji publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci terytorialny zakres
dzia∏ania oraz siedziby paƒstwowych granicznych in-
spektorów sanitarnych30).

6.34) Paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny
mo˝e powierzyç paƒstwowemu powiatowemu i paƒ-
stwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu,
w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu
swojej w∏aÊciwoÊci, w tym wydawanie w jego imieniu
decyzji administracyjnych.

7.35) Ilekroç w dalszych przepisach ustawy jest mo-
wa o paƒstwowym inspektorze sanitarnym bez bli˝-
szego rozró˝nienia, to przepisy te odnoszà si´ do paƒ-
stwowego wojewódzkiego, paƒstwowego powiato-
wego i paƒstwowego granicznego inspektora sanitar-
nego.

Art. 11.36) 1. Paƒstwowego wojewódzkiego inspek-
tora sanitarnego powo∏uje G∏ówny Inspektor Sanitar-
ny po zakoƒczeniu post´powania kwalifikacyjnego
przeprowadzonego z udzia∏em wojewody.

2. Zast´pc´ paƒstwowego wojewódzkiego inspek-
tora sanitarnego powo∏uje i odwo∏uje G∏ówny Inspek-
tor Sanitarny na wniosek w∏aÊciwego paƒstwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

3. Paƒstwowego granicznego i paƒstwowego po-
wiatowego inspektora sanitarnego powo∏uje paƒ-
stwowy wojewódzki inspektor sanitarny po zakoƒcze-
niu post´powania kwalifikacyjnego przeprowadzone-
go z udzia∏em wojewody.

4. Zast´pc´ paƒstwowego powiatowego i paƒ-
stwowego granicznego inspektora sanitarnego powo-
∏uje i odwo∏uje paƒstwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny na wniosek w∏aÊciwego odpowiednio paƒ-
stwowego powiatowego lub paƒstwowego graniczne-
go inspektora sanitarnego.

5. Powo∏anie na stanowisko paƒstwowego inspek-
tora sanitarnego nast´puje na okres 5 lat.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i sposób prowadze-
nia post´powania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 3, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób
og∏aszania o zamiarze przeprowadzenia post´powa-
nia kwalifikacyjnego oraz sk∏ad i zasady dzia∏ania ko-
misji kwalifikacyjnej.

7. G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e w ka˝dym
czasie odwo∏aç paƒstwowego wojewódzkiego, paƒ-

stwowego powiatowego i paƒstwowego granicznego
inspektora sanitarnego, je˝eli przemawia za tym inte-
res s∏u˝by, a w szczególnoÊci je˝eli dzia∏alnoÊç tego
paƒstwowego inspektora sanitarnego lub podleg∏ej
mu jednostki mo˝e zagroziç prawid∏owemu wykony-
waniu zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej,
a zw∏aszcza naruszyç bezpieczeƒstwo sanitarne na te-
renie w∏aÊciwoÊci danej jednostki. Odwo∏anie w tym
trybie nast´puje w drodze decyzji administracyjnej
i wymaga szczegó∏owego uzasadnienia na piÊmie.

Art. 12.37) 1.38) W rozumieniu Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego, w sprawach nale˝àcych do za-
kresu zadaƒ i kompetencji Paƒstwowej Inspekcji Sani-
tarnej3), je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, organem
w∏aÊciwym jest paƒstwowy powiatowy lub paƒstwo-
wy graniczny inspektor sanitarny, z zastrze˝eniem
ust. 1a.

1a.39) Paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitar-
ny28) jest organem w∏aÊciwym w zakresie higieny ra-
diacyjnej.

2. W post´powaniu administracyjnym organami
wy˝szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego sà:

1)40) w stosunku do paƒstwowego powiatowego
i paƒstwowego granicznego inspektora sanitarne-
go — paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny;

2) w stosunku do paƒstwowego wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego28) — G∏ówny Inspektor Sani-
tarny.

Art. 12a.41) 1.42) G∏ówny Inspektor Sanitarny usta-
la ogólne kierunki dzia∏ania organów Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej3) lub — w przypadku zagro˝enia
bezpieczeƒstwa sanitarnego w zakresie nale˝àcym do
w∏aÊciwoÊci Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej3) —
szczegó∏owe zasady post´powania paƒstwowych in-
spektorów sanitarnych, a tak˝e zasady wspó∏dzia∏ania
z innymi organami kontroli paƒstwowej.
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———————
34) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 2 i 7 usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 3.
35) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 5 i 6 usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 3.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3, który w cz´Êci dotyczàcej paƒstwo-
wych granicznych inspektorów sanitarnych wszed∏ w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.

———————
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 7 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2, ze zmianà wprowadzonà
przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

39) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2, który w cz´Êci dotyczàcej paƒstwowych
granicznych inspektorów sanitarnych wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.

40) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 14 pkt 4
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 9, który wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., art. 1 pkt 10 lit. c usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 2, który w cz´Êci dotyczà-
cej paƒstwowych granicznych inspektorów sanitarnych
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., i art. 1 pkt 2 i 7
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

41) Dodany przez art. 51 pkt 8 ustawy wymienionej w odno-
Êniku 1 jako pierwsza.

42) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 11
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, który w cz´-
Êci dotyczàcej paƒstwowych granicznych inspektorów
sanitarnych wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
i art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.



2.43) Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przy-
s∏ugujà paƒstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi
sanitarnemu w stosunku do paƒstwowych powiato-
wych i paƒstwowych granicznych inspektorów sani-
tarnych, którym paƒstwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny mo˝e równie˝ wydawaç polecenia dotyczàce
podj´cia konkretnych czynnoÊci w ca∏ym zakresie ich
dzia∏ania.

3.44) Rada powiatu i sejmik województwa przynaj-
mniej raz na rok rozpatrujà informacje w∏aÊciwego in-
spektora sanitarnego o stanie bezpieczeƒstwa sanitar-
nego powiatu i województwa. Paƒstwowy wojewódz-
ki inspektor sanitarny28) informuje zarzàd powiatu
o wynikach kontroli obiektów o podstawowym zna-
czeniu dla danego terenu.

4. (uchylony).45)

5. (uchylony).45)

6. (uchylony).45)

7. (uchylony).45)

Art. 12b. (uchylony).46)

Art. 12c. (uchylony).47)

Art. 13. 1.48) Paƒstwowym inspektorem sanitar-
nym mo˝e byç osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych oraz
korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3)49) jest lekarzem i uzyska∏a kierunkowà specjalizacj´
w trybie przewidzianym w odr´bnych przepisach
albo posiada inne wy˝sze wykszta∏cenie i uzyska∏a
specjalizacj´ z dziedziny medycyny;

4) swojà postawà obywatelskà daje r´kojmi´ nale˝y-
tego wykonywania zadaƒ pracownika organu paƒ-
stwowego;

5) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na zatrudnienie
na okreÊlonym stanowisku.

2.50) Do paƒstwowych inspektorów sanitarnych
stosuje si´ przepisy dotyczàce pracowników publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej.

3.51) Do paƒstwowych inspektorów sanitarnych
oraz ich zast´pców stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje
publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z póên. zm.52)), od-
noszàce si´ do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11
tej ustawy, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

4.51) Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4
ustawy wymienionej w ust. 3, przez paƒstwowego in-
spektora sanitarnego lub jego zast´pc´ stanowi pod-
staw´ do odwo∏ania ze stanowiska.

5.51) OÊwiadczenie, o którym mowa w art. 10 usta-
wy wymienionej w ust. 3, sk∏adajà odpowiednio:

1) paƒstwowi powiatowi i paƒstwowi graniczni in-
spektorzy sanitarni oraz ich zast´pcy — paƒstwo-
wym wojewódzkim inspektorom sanitarnym;

2) paƒstwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz
ich zast´pcy — G∏ównemu Inspektorowi Sanitar-
nemu.

Art. 13a.53) 1. Pracownik Paƒstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1, bez zgody
w∏aÊciwego paƒstwowego inspektora sanitarnego,
nie mo˝e:

1) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.54)), a tak˝e zarzàdzaç takà
dzia∏alnoÊcià lub byç przedstawicielem czy pe∏no-
mocnikiem w prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci;

2) wykonywaç dodatkowych zaj´ç zarobkowych.
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———————
43) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 14 pkt 5

lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 9, który wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., art. 1 pkt 11 lit. b usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 2, który w cz´Êci dotyczà-
cej paƒstwowych granicznych inspektorów sanitarnych
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., i art. 1 pkt 2 i 7
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2, który w cz´Êci dotyczàcej
paƒstwowych granicznych inspektorów sanitarnych
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

45) Przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2.

46) Dodany przez art. 51 pkt 8 ustawy wymienionej w odno-
Êniku 1 jako pierwsza, uchylony przez art. 1 pkt 12 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 2.

47) Dodany przez art. 51 pkt 8 ustawy wymienionej w odno-
Êniku 1 jako pierwsza, uchylony przez art. 14 pkt 6 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 9.

48) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 51 pkt 9 ustawy
wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza i art. 1 pkt 5
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
50) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 51 pkt 10 ustawy

wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza i art. 1 pkt 5
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

51) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 130, poz. 1086), który wszed∏ w ˝ycie z dniem
15 sierpnia 2005 r.

52) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302
oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.

53) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 51.

54) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460,
Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485,
Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538.



2. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, zarzà-
dzanie takà dzia∏alnoÊcià lub bycie przedstawicielem
czy pe∏nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia∏alno-
Êci albo wykonywanie dodatkowych zaj´ç zarobko-
wych nie mo˝e pozostawaç w sprzecznoÊci z obowiàz-
kami pracownika lub wywo∏ywaç podejrzenia o jego
stronniczoÊç lub interesownoÊç.

Art. 14. 1. Pracownikom Paƒstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej1) wykonujàcym czynnoÊci kontrolne przys∏u-
guje dodatek specjalny do wynagrodzenia.

2.55) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb przyznawania dodatku,
o którym mowa w ust. 1, a tak˝e jego wysokoÊç,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci, przy okreÊlaniu trybu
przyznawania dodatku — zadania, które b´dà zalicza-
ne do czynnoÊci kontrolnych.

Art. 15. 1.56) Paƒstwowy inspektor sanitarny wyko-
nuje zadania przy pomocy podleg∏ej mu stacji sanitar-
no-epidemiologicznej, b´dàcej zak∏adem opieki zdro-
wotnej, finansowanym z bud˝etu paƒstwa.

1a.57) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia posiada
w stosunku do stacji sanitarno-epidemiologicznych
uprawnienia organu za∏o˝ycielskiego w rozumieniu
przepisów o zak∏adach opieki zdrowotnej.

1b.58) Paƒstwowi powiatowi i paƒstwowi graniczni
inspektorzy sanitarni sà bezpoÊrednio podlegli paƒ-
stwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z póên. zm.59))60).

2.61) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, struktur´ organizacyjnà, wa-

runki i sposób dzia∏ania stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznych oraz kwalifikacje wymagane na poszczegól-
ne stanowiska pracy, a tak˝e wzór legitymacji s∏u˝bo-
wej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) przy okreÊlaniu struktury organizacyjnej — komór-
ki organizacyjne stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych;

2) przy okreÊlaniu warunków dzia∏ania — sposób
nadawania regulaminu organizacyjnego stacji sa-
nitarno-epidemiologicznych;

3) przy okreÊlaniu kwalifikacji — kwalifikacje zawo-
dowe, wykszta∏cenie, specjalizacje, przeszkolenia
oraz minimalnà liczb´ lat pracy.

3.62) Stacja sanitarno-epidemiologiczna mo˝e byç
prowadzona w formie jednostki bud˝etowej.

Art. 15a.63) 1. Stacje sanitarno-epidemiologiczne
okreÊlone w wykazach, o których mowa w ust. 3, wy-
konujà badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sa-
nitarnego, dzia∏ajàc w zintegrowanym systemie ba-
daƒ laboratoryjnych.

2. Przez zintegrowany system badaƒ laboratoryj-
nych rozumie si´ jednolity sposób wykonywania ba-
daƒ laboratoryjnych w zakresie nadzoru sanitarnego
nad warunkami:

1) jakoÊci zdrowotnej wody przeznaczonej do spo˝y-
cia przez ludzi okreÊlonej w przepisach o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowa-
dzaniu Êcieków;

2) jakoÊci zdrowotnej ˝ywnoÊci, w ramach urz´dowej
kontroli ˝ywnoÊci i monitoringu okreÊlonych
w przepisach o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci
i ˝ywienia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze zarzàdzenia:

1) wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych wyko-
nujàcych badania wody w zintegrowanym syste-
mie badaƒ laboratoryjnych,

2) wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych wyko-
nujàcych badania jakoÊci zdrowotnej ˝ywnoÊci
w zintegrowanym systemie badaƒ laboratoryj-
nych

— majàc na wzgl´dzie struktur´ organizacyjnà stacji
sanitarno-epidemiologicznych oraz liczb´ podmio-
tów obj´tych na danym terenie nadzorem sanitar-
nym i charakter prowadzonej przez te podmioty dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. 

4. Stacje sanitarno-epidemiologiczne dzia∏ajàce
w zintegrowanym systemie badaƒ laboratoryjnych,
o których mowa w ust. 3 pkt 2, wykonujà badania ja-
koÊci zdrowotnej ˝ywnoÊci zgodnie z rocznymi plana-
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———————
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
56) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 51 pkt 11

lit. a ustawy wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza,
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie usta-
wy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 756), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., i art. 1 pkt 5
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

57) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

58) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3, który w cz´Êci dotyczàcej paƒstwowych gra-
nicznych inspektorów sanitarnych wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.

59) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64,
poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.

60) Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zosta∏a uchylona
przez art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
62) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 11 lit. b ustawy

wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
63) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 10.



mi pobierania próbek ˝ywnoÊci w Paƒstwowej Inspek-
cji Sanitarnej zatwierdzanymi przez G∏ównego Inspek-
tora Sanitarnego. 

Art. 16. (uchylony).64)

Art. 17. (uchylony).65)

Art. 18. (uchylony).66)

Art. 19. (uchylony).67)

Art. 20. 1.68) W Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, jednost-
kach organizacyjnych podleg∏ych i nadzorowanych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
zak∏adach opieki zdrowotnej tworzonych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych oraz w jednostkach organizacyjnych
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wy-
wiadu zadania Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej wyko-
nuje Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji, finansowana
z bud˝etu paƒstwa.

2.69) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ oraz za-
sady i tryb wykonywania zadaƒ przez Paƒstwowà In-
spekcj´ Sanitarnà Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji:

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,

uwzgl´dniajàc specyfik´ zadaƒ wykonywanych przez
Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji i potrzeb´ zapewnie-
nia sprawnego dzia∏ania tej Inspekcji.

3.70) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
po zasi´gni´ciu opinii Szefów Agencji Bezpieczeƒstwa

Wewn´trznego i Agencji Wywiadu, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, organizacj´ oraz zasady i tryb wyko-
nywania zadaƒ przez Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji na
terenie obiektów Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego i Agencji Wywiadu oraz w stosunku do funkcjo-
nariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu.

Art. 20a.71) 1.72) Na terenach jednostek organiza-
cyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej,
w rejonach zakwaterowania przejÊciowego jednostek
wojskowych oraz w stosunku do wojsk obcych prze-
bywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz przemieszczajàcych si´ przez to terytorium, zada-
nia Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej wykonujà organy
Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, finansowanej z bu-
d˝etu paƒstwa.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, organizacj´ oraz warunki i tryb wyko-
nywania zadaƒ przez Wojskowà Inspekcj´ Sanitarnà:

1) na terenie jednostek organizacyjnych okreÊlonych
w ust. 1 oraz w rejonach zakwaterowania przej-
Êciowego jednostek wojskowych;

2) w stosunku do ˝o∏nierzy w s∏u˝bie czynnej oraz
pracowników wojska zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych okreÊlonych w ust. 1;

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

Art. 21.73) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, zasady wykonywania zadaƒ
przez paƒstwowych inspektorów sanitarnych w odnie-
sieniu do zak∏adów karnych, aresztów Êledczych oraz
schronisk dla nieletnich i zak∏adów poprawczych, pod-
leg∏ych Ministrowi SprawiedliwoÊci.

Art. 22.74) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jednolite formy nad-
zoru sanitarnego i warunki dokonywania ocen stanu
sanitarno-epidemiologicznego, uwzgl´dniajàc zada-
nia Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej3) w dziedzinie za-
pobiegawczego i bie˝àcego nadzoru sanitarnego oraz
dzia∏alnoÊci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej
w zakresie chorób zakaênych i innych chorób zwiàza-
nych z warunkami Êrodowiska.
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———————
64) Przez art. 51 pkt 12 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1

jako pierwsza.
65) Przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
66) Przez art. 51 pkt 13 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1

jako pierwsza.
67) Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3, ze zmianà wprowadzonà przez
art. 162 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
29 czerwca 2002 r.

69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 162 lit. b ustawy wy-
mienionej w odnoÊniku 68 jako druga.

———————
71) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
72) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 1 i 12 usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 3.
73) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 51 pkt 10 ustawy

wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza, art. 3 pkt 4
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 19, i art. 1 pkt 5 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 3.

74) W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 2 ustawy z dnia
22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ usta-
wowych do wydawania aktów normatywnych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 marca 2001 r. 



Rozdzia∏ 3

Uprawnienia Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej1)

Art. 23. 1.48) Paƒstwowy inspektor sanitarny jest
uprawniony do kontroli zgodnoÊci budowanych
obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotny-
mi, okreÊlonymi w obowiàzujàcych przepisach.

2. Stwierdzone w toku kontroli nieprawid∏owoÊci
sà wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem
terminu ich usuni´cia.

Art. 24. (uchylony).75)

Art. 25. 1.48) Paƒstwowy inspektor sanitarny
w zwiàzku z wykonywanà kontrolà ma prawo:

1) wst´pu o ka˝dej porze dnia i nocy, na terenie miast
i wsi do:

a) zak∏adów pracy oraz wszystkich pomieszczeƒ
i urzàdzeƒ wchodzàcych w ich sk∏ad,

b) obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, obiektów
handlowych, ogrodów dzia∏kowych i nierucho-
moÊci oraz wszystkich pomieszczeƒ wchodzà-
cych w ich sk∏ad,

c) Êrodków transportu i obiektów z nimi zwiàza-
nych, w tym równie˝ na statki morskie, ˝eglugi
Êródlàdowej i powietrzne,

d) obiektów b´dàcych w trakcie budowy;

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

3) ˝àdania okazania dokumentów i udost´pniania
wszelkich danych;

4)76) pobierania próbek do badaƒ laboratoryjnych.

2.77) Warunki i tryb pobierania próbek do badaƒ
okreÊlajà Polskie Normy, a w przypadku braku Polskiej
Normy warunki te i tryb okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci sposób pobierania i przecho-
wywania próbek.

Art. 26. 1.48) Paƒstwowy inspektor sanitarny ma
prawo wst´pu do mieszkaƒ w razie podejrzenia lub
stwierdzenia choroby zakaênej, zagro˝enia zdrowia
czynnikami Êrodowiskowymi, a tak˝e je˝eli w mieszka-
niu jest lub ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç produk-
cyjna lub us∏ugowa.

2. Wst´p do mieszkaƒ osób korzystajàcych z im-
munitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów

bàdê zwyczajów mi´dzynarodowych jest dozwolony
jedynie w porozumieniu z w∏aÊciwym przedstawicie-
lem dyplomatycznym.

Art. 27. 1.50) W razie stwierdzenia naruszenia wy-
magaƒ higienicznych i zdrowotnych, paƒstwowy in-
spektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usuni´-
cie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybieƒ.

2.78) Je˝eli naruszenie wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1, spowodowa∏o bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia
lub zdrowia ludzi, paƒstwowy inspektor sanitarny na-
kazuje unieruchomienie zak∏adu pracy lub jego cz´Êci
(stanowiska pracy, maszyny lub innego urzàdzenia),
zamkni´cie obiektu u˝ytecznoÊci publicznej, wy∏àcze-
nie z eksploatacji Êrodka transportu, wycofanie z obro-
tu Êrodka spo˝ywczego, przedmiotu u˝ytku, materia-
∏ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ˝ywno-
Êcià, kosmetyku lub innego wyrobu mogàcego mieç
wp∏yw na zdrowie ludzi albo podj´cie lub zaprzestanie
innych dzia∏aƒ; decyzje w tych sprawach podlegajà
natychmiastowemu wykonaniu.

3.50) Z powodów i w trybie okreÊlonych w ust. 2
paƒstwowy inspektor sanitarny nakazuje likwidacj´
hodowli lub chowu zwierzàt.

4. (uchylony).79)

Art. 28. 1.48) Paƒstwowemu inspektorowi sanitar-
nemu przys∏uguje prawo zg∏oszenia sprzeciwu prze-
ciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudo-
wanego zak∏adu pracy lub innego obiektu budowlane-
go, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian
w technologii, dopuszczeniu do obrotu materia∏ów
stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów
mogàcych mieç wp∏yw na zdrowie ludzi — je˝eli w to-
ku wykonywanych czynnoÊci stwierdzi, ˝e z powodu
nieuwzgl´dnienia wymagaƒ higienicznych i zdrowot-
nych okreÊlonych w obowiàzujàcych przepisach mo-
g∏oby nastàpiç zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi.

2.50) Zg∏oszenie sprzeciwu wstrzymuje dalsze dzia-
∏ania w sprawach, o których mowa w ust. 1, do czasu
wydania decyzji przez paƒstwowego inspektora sani-
tarnego wy˝szego stopnia.

Art. 29.78) W wypadkach wymienionych w art. 27
i 28 paƒstwowi inspektorzy sanitarni sà uprawnieni do
zabezpieczenia pomieszczeƒ, Êrodków transportu, ma-
szyn i innych urzàdzeƒ, Êrodków spo˝ywczych, przed-
miotów u˝ytku, materia∏ów i wyrobów przeznaczo-
nych do kontaktu z ˝ywnoÊcià, kosmetyków i innych
wyrobów mogàcych mieç wp∏yw na zdrowie ludzi.
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———————
75) Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 55 pkt 2 ustawy z dnia

11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 23 wrzeÊnia 2001 r.

77) W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 74.

———————
78) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 51 pkt 10 ustawy

wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza, art. 15 usta-
wy wymienionej w odnoÊniku 11 jako pierwsza, art. 20
ustawy wymienionej w odnoÊniku 11 jako druga i art. 1
pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

79) Przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 28 lutego 1992 r.
o zmianie ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 33, poz. 144), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 maja 1992 r.



Do post´powania zabezpieczajàcego stosuje si´ prze-
pisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954), o ile przepisy szczególne nie stanowià ina-
czej.

Art. 30. 1.50) W razie stwierdzenia istotnych uchy-
bieƒ w dzia∏alnoÊci kontrolowanej jednostki, mogà-
cych mieç wp∏yw na stan zdrowia lub ˝ycie ludzi, paƒ-
stwowy inspektor sanitarny, niezale˝nie od przys∏ugu-
jàcych mu Êrodków, o których mowa w art. 27 i 28, za-
wiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownic-
two kontrolowanej jednostki lub jednostk´ albo organ
powo∏any do sprawowania nadzoru nad tà jednostkà.

2. (uchylony).80)

3.50) Jednostka organizacyjna lub organ, do które-
go skierowano zawiadomienie, jest obowiàzany w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1 i 280), powiadomiç o podj´-
tych i wykonanych czynnoÊciach w∏aÊciwego paƒ-
stwowego inspektora sanitarnego.

Art. 31. 1.50) Doraêne zalecenia, uwagi i wnioski,
wynikajàce z przeprowadzonej kontroli zak∏adu pracy
(statku), paƒstwowy inspektor sanitarny wpisuje do
ksià˝ki kontroli sanitarnej, którà jest obowiàzany po-
siadaç zak∏ad pracy (statek).

2.81) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w dro-
dze rozporzàdzenia, okreÊla wzór ksià˝ki kontroli sani-
tarnej, sposób jej prowadzenia, zasady dokonywania
wpisów oraz tryb powiadamiania o usuni´ciu stwier-
dzonych uchybieƒ.

Art. 31a.82) Paƒstwowy inspektor sanitarny wy˝-
szego stopnia mo˝e podejmowaç wszelkie czynnoÊci
nale˝àce do zakresu dzia∏ania paƒstwowego inspekto-
ra sanitarnego ni˝szego stopnia, je˝eli jest to wskaza-
ne ze wzgl´du na szczególnà wag´ lub zawi∏oÊç spra-
wy. W tych wypadkach paƒstwowy inspektor sanitar-
ny wy˝szego stopnia staje si´ organem pierwszej in-
stancji. O podj´ciu czynnoÊci G∏ówny Inspektor Sani-
tarny lub paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny
zawiadamia w∏aÊciwego paƒstwowego inspektora sa-
nitarnego.

Art. 32. (uchylony).83)

Art. 33. (uchylony).84)

Art. 34.85) 1.32) G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e
osobie posiadajàcej wymagane kwalifikacje nadaç,
z zastrze˝eniem ust. 286), w okreÊlonym zakresie oraz
cofnàç uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitar-
nohigienicznych do uzgadniania w imieniu paƒstwo-
wego inspektora sanitarnego dokumentacji projekto-
wej pod wzgl´dem wymagaƒ higienicznych i zdrowot-
nych.

2. (uchylony).86)

3. G∏ówny Inspektor Sanitarny powo∏uje w drodze
zarzàdzenia Komisj´ Kwalifikacyjnà do spraw oceny
kwalifikacji kandydata na rzeczoznawc´ do spraw sa-
nitarnohigienicznych oraz prowadzi list´ rzeczoznaw-
ców.

4. Za przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy pobie-
rana jest op∏ata.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje rzeczoznawców,
warunki, zakres i tryb przyznawania i cofania upraw-
nieƒ rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych,
wysokoÊç op∏at ponoszonych w zwiàzku z przyzna-
niem uprawnienia rzeczoznawcy, warunki i tryb dzia∏a-
nia oraz wynagradzania Komisji Kwalifikacyjnej, a tak-
˝e warunki i tryb uzgadniania przez rzeczoznawców
dokumentacji projektowej, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci:

1) przy okreÊlaniu kwalifikacji — wykszta∏cenie, prak-
tyk´ zawodowà oraz egzamin kwalifikacyjny;

2) przy okreÊleniu warunków, zakresu i trybu przy-
znawania i cofania uprawnieƒ rzeczoznawcy —
wykaz dokumentów niezb´dnych do wszcz´cia
post´powania, zakres uprawnieƒ rzeczoznawców
oraz ich obowiàzki.

Art. 35. 1.87) Paƒstwowy inspektor sanitarny mo˝e
upowa˝niç niektórych pracowników stacji sanitarno-
-epidemiologicznych do wykonywania w jego imieniu
okreÊlonych czynnoÊci kontrolnych i wydawania decy-
zji na zasadach i w trybie okreÊlonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia w drodze rozporzàdze-
nia. Rozporzàdzenie w szczególnoÊci ustali zakres
uprawnieƒ oraz rodzaj czynnoÊci kontrolnych, do wy-
konywania których zosta∏ dany pracownik upowa˝nio-
ny.

2. Osoby dokonujàce czynnoÊci kontrolnych pod-
legajà przy wykonywaniu swoich zadaƒ szczególnej
ochronie prawnej, przewidzianej w odr´bnych przepi-
sach dla funkcjonariuszy publicznych.
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80) Przez art. 51 pkt 15 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1

jako pierwsza.
81) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 19.
82) Dodany przez art. 14 pkt 7 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 9, ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1
pkt 2 i 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

83) Przez art. 51 pkt 16 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1
jako pierwsza.

84) Przez art. 51 pkt 17 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1
jako pierwsza.

———————
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
86) Przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
87) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 51 pkt 9 ustawy

wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza, art. 3 pkt 3
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 19, art. 1 pkt 22 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 2, i art. 1 pkt 5 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.



Art. 36. 1.88) Za badania laboratoryjne oraz inne
czynnoÊci wykonywane przez organy Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej1) w zwiàzku ze sprawowaniem bie-
˝àcego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego po-
biera si´ op∏aty w wysokoÊci kosztów ich wykonania,
z zastrze˝eniem ust. 2. Op∏aty ponosi osoba lub jed-
nostka organizacyjna obowiàzana do przestrzegania
wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych.

2.88) Za badania laboratoryjne i inne czynnoÊci wy-
konywane w zwiàzku ze sprawowaniem bie˝àcego
nadzoru sanitarnego przez organy Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej1) nie pobiera si´ op∏at od osób oraz
jednostek organizacyjnych obowiàzanych do prze-
strzegania wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych, je-
˝eli w wyniku badaƒ nie stwierdzono naruszenia tych
wymagaƒ.

3.89) Za badania laboratoryjne i inne czynnoÊci
zwiàzane z wydaniem oceny o Êrodkach spo˝ywczych,
substancjach dodatkowych dozwolonych i przedmio-
tach u˝ytku, materia∏ach i wyrobach przeznaczonych
do kontaktu z ˝ywnoÊcià, kosmetykach przywo˝onych
z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub pro-
dukcji, wykonywane w ramach bie˝àcego nadzoru sa-
nitarnego, pobiera si´ od osób lub jednostek organi-
zacyjnych, na rzecz których sà one przywo˝one, op∏a-
ty w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1, choçby badania
zwiàzane z wydaniem oceny nie wykaza∏y naruszenia
wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych. 

3a.90) Za badania laboratoryjne i inne czynnoÊci
zwiàzane z wydaniem oceny o Êrodkach spo˝ywczych,
substancjach dodatkowych dozwolonych oraz mate-
ria∏ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z ˝yw-
noÊcià wywo˝onych za granic´ pobiera si´ od przed-
si´biorców, na rzecz których sà one wykonywane,
op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1, choçby bada-
nia zwiàzane z wydaniem oceny nie wykazywa∏y naru-
szenia wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych.

4.91) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania wysokoÊci
op∏at za badania laboratoryjne oraz inne czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1—3a, z uwzgl´dnieniem kosz-
tów ich wykonania.

5. (uchylony).92))

6. (uchylony).93)

Art. 37. W post´powaniu przed organami Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej1) stosuje si´ przepisy Ko-
deksu post´powania administracyjnego.

Art. 37a.94) 1. Je˝eli paƒstwowy powiatowy in-
spektor sanitarny przejmuje zadania jednego lub kilku
paƒstwowych powiatowych inspektorów sanitarnych,
zgodnie z art. 10 ust. 1a, zachowujà wa˝noÊç decyzje
i postanowienia wydane przez paƒstwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego, którego zadania sà
przejmowane. 

2. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone przez
paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
którego zadania sà przejmowane, sà prowadzone da-
lej przez paƒstwowego powiatowego inspektora sani-
tarnego, który przejà∏ zadania tego paƒstwowego po-
wiatowego inspektora sanitarnego. 

Rozdzia∏ 4

Przepis karny

Art. 38.95) Kto utrudnia lub udaremnia dzia∏alnoÊç
organów Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej3), podlega
karze aresztu do 30 dni, ograniczenia wolnoÊci albo
grzywny.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 38a. (pomini´ty).96)

Art. 39. (pomini´ty).96)

Art. 40. 1. Traci moc dekret z dnia 14 sierpnia
1954 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
Nr 37, poz. 160 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91).

2. (pomini´ty).96)

Art. 41. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1985 r., z tym ˝e przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1997 r.
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88) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 55 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 76.
89) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 15 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 11 jako pierwsza, art. 55 pkt 3
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 76, art. 20 usta-
wy wymienionej w odnoÊniku 11 jako druga i art. 4 usta-
wy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach
zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz innych ustaw
(Dz. U. Nr 135, poz. 1145), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
12 wrzeÊnia 2002 r.

90) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 paêdziernika
2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych ˝yw-
noÊci i ˝ywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 208, poz. 2020), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 grud-
nia 2003 r.

91) W brzmieniu ustalonym przez art. 55 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 76, ze zmianà wprowadzonà
przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 90.

———————
92) Przez art. 5 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie

ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2005 r.

93) Dodany przez art. 27 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 74, uchylony przez art. 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 92.

94) Dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 10.

95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

96) Zamieszczony w obwieszczeniu.


