
ZARZĄDZENIE N R ^ 5 ó  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia sierpnia 2020 r.

w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym 
na obszarze województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z  2020 poz. 295, z pózn. m.) w związku z art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z pózn. zm.) oraz art. 17 i 51 
ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019, poz. 1464), 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, 
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Nadaje się statuty powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym 
na obszarze województwa dolnośląskiego stanowiące załączniki do zarządzenia:

1) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu -  załącznik nr 2 
do zarządzenia;
2) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie -  załącznik nr 3 
do zarządzenia;
3) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie -  załącznik nr 4
do zarządzenia;
4) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze -  załącznik nr 5 
do zarządzenia;
5) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze -  załącznik nr 6
do zarządzenia;
6) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze -  załącznik nr 7 
do zarządzenia;
7) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamiennej Górze -  załącznik nr 8 
do zarządzenia;
8) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku -  załącznik nr 9
do zarządzenia;
9) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy -  załącznik nr 10
do zarządzenia;
10) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu -  załącznik nr 11
do zarządzenia;
11) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie -  załącznik nr 12
do zarządzenia;
12) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Lwówku Śląskim -  załącznik nr 13 
do zarządzenia;
13) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu — załącznik nr 14
do zarządzenia;
14) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy — załącznik nr 15
do zarządzenia;



15) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie -  załącznik nr 16 
do zarządzenia;
16) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach -  załącznik nr 17 
do zarządzenia;
17) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelinie -  załącznik nr 18
do zarządzenia;
18) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej -  załącznik nr 19 
do zarządzenia;
19) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy -  załącznik nr 20
do zarządzenia;
20) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy -  załącznik nr 21
do zarządzenia;
21) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu -  załącznik nr 22
do zarządzenia;
22) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie -  załącznik nr 23
do zarządzenia;
23) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu -  załącznik nr 24
do zarządzenia;
24) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich -  załącznik nr 25 
do zarządzenia;
25) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu -  załącznik nr 26
do zarządzenia;
26) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi -  załącznik nr 27
do zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. 
w sprawie nadania Statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu 
oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze 
województwa dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Dolnośląski
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 
Wojewody J)olnośląskiego 
z dnia 2020r.

STATUT
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

WE WROCŁAWIU

§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, zwana dalej 
„Wojewódzką Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
niniejszego statutu.

§ 2. 1. Wojewódzka Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Wojewódzkiej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Wrocław.
2. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo dolnośląskie.

§ 4. Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Dolnośląski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, który jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji.

§ 5. 1. Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Dolnośląskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w zakresie zdrowia publicznego, 
w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny radiacyjnej;
4) higieny procesów nauczania i wychowania;
5) higieny wypoczynku i rekreacji;
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu





administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 

oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji 
sanitarno-epidemiologicznych;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

13) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
14) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby 

zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
15) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
16) sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej;
17) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania oraz placówkami 

wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
18) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz 

miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
19) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i produktów 

kosmetycznych;
20) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
21) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 

i przepisów wykonawczych.

§ 6. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

§ 7. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne 
i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Dział Epidemiologii;
3) Dział Higieny Komunalnej;
4) Dział Higieny Pracy;
5) Dział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
6) Dział Kadr i Szkoleń Pracowniczych;
7) Dział Laboratoryjny;
8) Dział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Dział Organizacji i Planowania;
10) Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia;
11) Oddział Higieny Radiacyjnej;
12) Sekcja do Spraw Informatyki;





13) Sekcja do Spraw Kontroli Wewnętrznej;
14) Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych;
15) Sekcja Kancelaryjna;
16) Sekcja Prawna;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji 

Niejawnych;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Specjalisty do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
21) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Wojewódzkiej Stacji.





Załącznik nr 2 /  -7 7
do Zarządzenia Nr ..
W oj cwocly Dolnośląskiego 
z dnia .. '1.7... ~:ł'. fp /jJ . i?.... 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W BOLESŁAWCU

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2. 1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Bolesławiec.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat bolesławiecki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Bolesławcu, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Bolesławcu w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





7) przygotowanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz 
wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych 
przepisów;

8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki.
2.Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr ....
Woje wody ̂ Dolnośląskiego 
z dnia . . JłC.fp.W.Or:. 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W DZIERŻONIOWIE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Dzierżoniów.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat dzierżoniowski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Dzierżoniowie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Dzierżoniowie w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;





8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia

oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
działalności na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

13) wykonywanie innych zdań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) Samodzielne Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny Księgowy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 4 S} - 7
^  '

do Zarządzenia Nr 
Wojewoda/Dolnośląskiego
z dnia . .  .$ / fyj?!?/.Orr. 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W GŁOGOWIE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz mniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Głogów.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat głogowski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Głogowie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Głogowie w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym 

i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





8) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjna i Obsługi Technicznej,
b) Sekcja Finansowo-Księgowa;

2) Laboratorium Badań Mikrobiologicznych;
3) Sekcja Epidemiologii;
4) Sekcja Higieny Komunalnej;
5) Sekcja Higieny Pracy;
6) Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Informatycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załączn ik  nr 5 
do Z arządzen ia  N r  
W o je w o d v P o ln o ś ią s k i e g o
z dn ia  . 47. . 2020  r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W GÓRZE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze, zwana dalej „Powiatową Stacją” 
działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2 .  I. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Góra.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat górowski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Górze, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. I. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Górze w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych 

czynności wynikających z zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora;
2) pobór próbek do badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej 

w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia lub zdrowia, a także zapobiegania klęskom 
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich
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skutków na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
8) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności 

w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
9) przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie oraz składanie wniosków do sądów 

rejonowych;
10) opracowywanie dokumentacji związanej ze wszczęciem i prowadzeniem przed sądami 

cywilnymi spraw o wyegzekwowanie wierzytelności;
11) opracowywanie dokumentacji związanej z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 

oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu karnym , według odrębnych 
przepisów;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
13) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności powiatowej 

stacji;
14) współdziałanie z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, 

instytucjami, organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych;

15) załatwianie skarg, wniosków i petycji;
16) wykonywanie zadań obronnych, przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej oraz 

zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17) udział w ćwiczeniach i treningach z zakresu spraw obronnych i zarządzania 

kryzysowego organizowanych przez jednostki nadrzędne.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

§ 7. I. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne 
stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Bezpieczeństwa Żywności Żywienia i Produktów Kosmetycznych
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny
Powiatowej Stacji.





do Zarządzenia N r  .
Woje wo lośląskiego

Załącznik nr 6

z dnia .¿_ .CKfP.CJ.fi:... 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W JAWORZE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Jawor.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat jaworski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Jaworze, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Jaworze w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 

oraz wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;





8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
działalności na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

11) wykonywanie innych zdań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Personalnych i Socjalnych;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 7 
do Zarządzenia Nr .... . ..
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia .Ud. . . . .  2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Jelenia Góra.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Jelenia Góra i powiat jeleniogórski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Jeleniej Górze, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Sekcja Poboru Próbek i Orzecznictwa;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Jakości;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radców Prawnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 8 / j  -p'1 
do Zarządzenia Nr . ..... J 
Wojewody. Dolnośląskiego 
z dnia . . .  2020r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W KAMIENNEJ GÓRZE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze, zwana dalej 
„Powiatową Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
niniejszego statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Kamienna Góra.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat kamiennogórski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Kamiennej Górze, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kamiennej Górze w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 

oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;





8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

11) wykonywanie innych zdań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających 
z ustaw i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Terenowego;
3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji, Statystyki i Kadr;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Informatyk;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 9 
do Zarządzenia Nr 
Wojewody,Dolnośląskiego 
z dnia . j d . . . .  2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W KŁODZKU

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Kłodzko.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat kłodzki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Kłodzku, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kłodzku w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności 

w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz 

wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych 
przepisów;





9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji, Statystyki i Szkoleń;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy- Informatyk;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadr;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 10 " • ?
do Zarządzenia N r .........
W oj e wod.yJ)olnośląskiego 
z dnia . u J ... ■.<?/ 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W LEGNICY

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Legnica.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Legnica i powiat legnicki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Legnicy, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Legnicy w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych;
6) Oddział Laboratoryjny;
7) Sekcja Próbobiorców i Orzecznictwa;
8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

10) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadr;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji, Statystyki i Szkoleń;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 11 
do Zarządzenia Nr tv 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia . . 1 1 . 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W LUBANIU

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Lubań.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat lubański.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Lubaniu, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lubaniu w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczna;
4) opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowanie projektów decyzji i wykonanie czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz 

wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych 
przepisów;





8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
Powiatowej Stacji;

.9) opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

11) wykonywanie zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów 
wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
4) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
5) Sekcja Higieny Komunalnej;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy - Informatyk;
13) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 12 /}<>
do Zarządzenia Nr 
Wojewody Polnośląs kiego 
z d n ia ....................................  2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W LUBINIE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Lubin.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat lubiński.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Lubinie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lubinie w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej 

i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia lub zdrowia, a także 
zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz 
zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu 
administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;





8) przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie oraz składanie wniosków do sądów 
rejonowych;

9) opracowywanie dokumentacji związanej ze wszczęciem i prowadzeniem przed sądami 
cywilnymi spraw o wyegzekwowanie wierzytelności;

10) opracowywanie dokumentacji związanej z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu karnym, według odrębnych 
przepisów;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
13) załatwianie skarg, wniosków i petycji;
14) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 

pracowniczych;
15) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 

i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru;
4) Stanowisko Pracy do spraw Kadr;
5) Sekcja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spaw Systemu Jakości;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr ?{......
W oj e wocJj^Polnośląskiego 
z dnia . u\T ... i f .P .O .I . 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Lwówku Śląskim, zwana dalej 
„Powiatową Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
niniejszego statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Lwówek Śląski.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat lwówecki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
we Lwówku Śląskim, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego we Lwówku Śląskim w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz 

wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych 
przepisów;





8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowanie projektów planów prący oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Terenowego;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do praw Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 14 
do Zarządzenia Nr 
W oj e wocIyJD o I n oś I ąs kiego 
z dnia . Au. . . .  2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W MILICZU

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miliczu, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Milicz.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat milicki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Miliczu, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Miliczu w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia





oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
działalności na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności 
Powiatowej Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych 
oraz pracowniczych;

13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Jakości;
6) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 15 
do Zarządzenia Nr ........
W oj ewody polnośląskiego 
z dnia A j...5J.Ĉ K>i?J.̂ 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W OLEŚNICY

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Oleśnica.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat oleśnicki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Oleśnicy, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Oleśnicy w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludzkości;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywani wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





8) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów, planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Sekcja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny Księgowy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Referenta do Spraw Informacji, Szkoleń i Statystyki;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Referenta do Spraw Personalnych i Socjalnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





/ ) / 
do Zarządzenia Nr ........
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia ...rf... O. i.Q .. 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W OŁAWIE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oławie, zwana dalej „Powiatową Stacją” 
działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Oława.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat oławski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Oławie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Oławie w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności 

w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji;

6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych ze wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 

oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;
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8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających 
z ustaw i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Kadr;
2) Sekcja Epidemiologii i Statystyki Medycznej;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
6) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Sekcja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 

organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik ni 17 /}
do Zarządzenia Nr . . .
Wojewody .Dolnośląskiego 
z dnia . . .1 7 . . 2020r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W POLKOWICACH

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Polkowice.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat polkowicki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Polkowicach, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Polkowicach w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 

oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;





8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjna,
b) Sekcja Ekonomiczna;

2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych, Socjalnych i Ochrony

Informacji Niejawnych;
9) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony 
Przeciwpożarowej;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki, Organizacji i Szkoleń;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 18 
do Zarządzenia Nr ...
Wojewody/Dolnośląskiego 
z dnia 4~ł...Sj.....................  2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W STRZELINIE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelinie, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Strzelin.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat strzeliński.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Strzelinie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Strzelinie w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





8) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Kontroli i Nadzoru;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 19
do Zarządzenia Nr . ?......
WojewodyDolnośląskiego 
z dnia ..i. 1... iii f'. O. i  O-.. 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej, zwana dalej 
„Powiatową Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
niniejszego statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Środa Śląska.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat średzki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Środzie Śląskiej, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Środzie Śląskiej w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





8) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) wykonywanie innych zdań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Kontroli i Nadzoru;
3) Oddział Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Informatyk.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 20 
do Zarządzenia Nr
W oj e wocjy Dolnośląskiego 
z dnia .d .l.. . 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ŚWIDNICY

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Świdnica.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat świdnicki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Świdnicy, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Świdnicy w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





8) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
4) Samodzielne Stanowisko Głównego Księgowego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
6) Samodzielne Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy - Informatyk.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 21
do Zarządzenia N r .........
W oj ewod^ Dolnośląskiego 
z dnia . 2 0 2 0  r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W TRZEBNICY

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Trzebnica.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat trzebnicki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Trzebnicy, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Trzebnicy w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 
poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
3) opracowywanie analiz i ocen środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczna;
5) opracowywanie analiz, ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym 

i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenie;





8) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad 
działalnością na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) prowadzenie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Dział Nadzoru Terenowego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony 

Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i Socjalnych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji 

Niejawnych;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 22
do Zarządzenia N r .........
Wojewody polnośląskiego 
z dnia . 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W WAŁBRZYCHU

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wałbrzych.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Wałbrzych i powiat wałbrzyski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wałbrzychu, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wałbrzychu w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

13) wykonywanie innych zdań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw oraz 
przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
6) Oddział Laboratoryjny;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Sekcja Statystyki;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 23
do Zarządzenia N r  ::
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia . ia . . Orf?  2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W WOŁOWIE

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wołów.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat wołowski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wołowie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wołowie w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





8) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Terenowego;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 24 
do Zarządzenia Nr ........
W oj ewodyJDolnośląskiego 
z dnia .H f. . .. 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

WE WROCŁAWIU

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wrocław.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Wrocław i powiat wrocławski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
we Wrocławiu, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego we Wrocławiu w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz
pracowniczych;

13) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających 
z ustaw i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna,
b) Sekcja Finansowo-Księgowa;

2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych;
7) Oddział Laboratoryjny;
8) Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców;
9) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Sekcja Organizacji i Kadr;
12) Sekcja Prawna;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony 

Przeciwpożarowej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Sanitarnego;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 25 y  > ■
do Zarządzenia N r .........
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia .iii..5/.i.łjfefjłk........  2020r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich, zwana dalej 
„Powiatową Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
niniejszego statutu.

§ 2. 1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Ząbkowice Śląskie.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat ząbkowicki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Ząbkowicach Śląskich, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności 
w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 

oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według





odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 

na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 

Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 

pracowniczych;
11) wykonywanie innych zdań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 

i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna,
b) Sekcja Ekonomiczna;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 26
do Zarządzenia Nr   .....
W oje wodvDolnośląskiego 
z dnia .4.7... . 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ZGORZELCU

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Zgorzelec.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat zgorzelecki.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Zgorzelcu, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zgorzelcu w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemicznej;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu 

administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





8) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 
oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 
pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 
i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Bieżącego;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej, Promocji Zdrowia i Higieny Dzieci i Młodzieży
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.





Załącznik nr 27 
do Zarządzenia Nr , . '.V̂ . /  
WojewodyJDolnośląskiego 
z dnia 2020r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ZŁOTORYI

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi, zwana dalej „Powiatową 
Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 
statutu.

§ 2 .  1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Złotoryja.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat złotoryjski.

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Złotoryi, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Złotoryi w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności 

poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności 

w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;





9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz 
wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych 
przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności 
na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej 
Stacji;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
13) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz 

pracowniczych;
14) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw 

i przepisów wykonawczych.

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjne działalność, 
wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między 
innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonywanych usług stanowią dochody 
budżetu państwa.

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

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Bieżącego;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny Księgowy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Powiatowej Stacji.




