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Warszawa, dnia 28 października 2016 r.  
 
L.dz. FZZ VIII 772/28/10/2016 
 
 

  Szanowny Pan 

  MAREK POSOBKIEWICZ 

  GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY 

 
 
OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI 

SANITARNEJ I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT Z 16.09.2016 R.) 

 
W nawiązaniu do przekazanego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw (dalej jako ,,projekt”), działając w imieniu Forum 

Związków Zawodowych, wskazujemy poniższe uwagi do projektu. 

 

1. W art. 11, pkt. 1: "Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego  

i państwowego granicznego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje Główny 

Inspektor Sanitarny.” 

Dodać: „po zasięgnięciu opinii Zakładowej Organizacji Związkowej działającej w Stacji,  

w której to PWIS i PGIS jest powoływany."; 

2. W art. 11, pkt. 2: „Zastępcę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 

i zastępcę państwowego granicznego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje 

Główny Inspektor Sanitarny na wniosek, odpowiednio, właściwego państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo właściwego państwowego granicznego 

inspektora sanitarnego.” 

Dodać: „po zasięgnięciu opinii Zakładowej Organizacji Związkowej działającej w Stacji,  

w której to zastępca PWIS i zastępca PGIS jest powoływany."; 

3. W art. 11, pkt. 3: "Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje  

i odwołuje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.” 
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Dodać: „po zasięgnięciu opinii Zakładowej Organizacji Związkowej działającej w Stacji,  

 której to PPIS jest powoływany.”; 

4. W art. 11, pkt.4: "zastępcę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

powołuje i odwołuje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek 

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.” 

Dodać: „po zasięgnięciu opinii Zakładowej Organizacji Związkowej działającej w Stacji,  

w której to zastępca PPIS jest powoływany."; 

5. W art. 11, pkt. 5: „Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego 

następuje na okres 5 lat.” 

Dodać: „z możliwością maksymalnie dwukrotnej kadencji” oraz „po konkursie na to 

stanowisko po wcześniejszym obowiązkowym ogłoszeniu konkursu i zasad 

przeprowadzania go w czasie na 3 miesiące przed powołaniem.”; 

6. W art. 13, c): „posiada co najmniej 6 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym  

co najmniej 3 -letnie na stanowisku kierowniczym w urzędzie administracji publicznej 

lub podmiocie wykonującym działalność leczniczą.” 

Dodać: „oraz po kierunku zgodnym z zakresem pracy poszczególnych działów  

w Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych np. technolog żywności, epidemiolog, BHP 

itd. ”. 

 

UZASADNIENIE: 

 

 Forum Związków Zawodowych zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie zmian  

do Projektu Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uzasadniając ww. artykuły: 

- art. 11, pkt 1, 2, 3 í 4: powołując PWIS, PGIS, PPIS oraz ich zastępców należy zasięgnąć 

opinii Zakładowej Organizacji Związkowej, ponieważ powoływane są osoby (wiele 

przykładów), które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, brak doświadczenia 

zawodowego, nie znają się w pełni na swojej pracy tylko wybierane są na zasadzie 

„koligacji towarzysko – rodzinnych”.- art. 11, pkt. 5: wprowadzenie kadencyjności  
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w strukturach pozwoli uniknąć dotychczasowych praktyk różnych powiązań i uniknie 

się traktowania Urzędu Państwowego jako „instytucji prywatnej”. 

 De facto czasami w sposobie zarządzania tylko na pieczące pozostaje napis 

,,Państwowy”. Bardzo istotną sprawą jest powołanie na stanowisko PPIS w systemie 

konkursowym. Automatyczne powołania prowadzą do tego, iż osoby z zewnątrz nie 

mają żadnych szans na znalezienie pracy w PPIS gdyż stanowiska te z góry są obsadzone 

(prywatyzacja). 

 W art. 13 c): określenie doświadczenia zawodowego tylko w urzędzie 

administracji lub podmiocie wykonującym działalność leczniczą powinno być 

poszerzone o kierunki zgodne z zakresem pracy poszczególnych działów w Stacjach 

Sanitarno - Epidemiologicznych np. technolog żywności, epidemiolog, BHP itd., uczyni 

możliwość podejmowania pracy przez osoby posiadające także zawodowe kwalifikacje 

jak i doświadczenie zawodowe praktyczne. 

 

 
 
Z poważaniem,  

 
        Dorota Gardias  
                                                                                                    
                 PRZEWODNICZĄCA  
             FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
 
 
 
 
 
 

 

 


