SCHEMAT ORGANIZACYJNY
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
Zgodnie z art. 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji
rządowej, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
lub - w przypadku zagroŜenia bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie naleŜącym do właściwości
Państwowej Inspekcji Sanitarnej - szczegółowe zasady postępowania państwowych inspektorów
sanitarnych, a takŜe zasady współdziałania z innymi organami kontroli państwowej (art. 12 a ustawy o
PIS).
Z informacji na stronach internetowych GIS wynika, iŜ jednym z głównych zadań Departamentu
Prawnego Inspektoratu jest udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego prawa oraz
współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w ustalaniu wykładni i jednolitej
interpretacji obowiązujących przepisów z zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na obszarze województw zadania Inspekcji wykonują państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni,
którzy w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlegają bezpośrednio Głównemu Inspektorowi
Sanitarnemu, zaś sami są organem nadrzędnym w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów
Sanitarnych w danym województwie
Tak w ogólnym zarysie wygląda aktualna struktura podległości w PIS. W związku z tym, iŜ PIS jest w
trakcie reorganizacji polegającej na tym, Ŝe z administracji niezespolonej przekształca się w administrację
zespoloną. W praktyce polega to na tym, iŜ Inspektorzy Wojewódzcy przechodzą pod wojewodów, a
Inspektorzy Powiatowi pod starostów. Jak z tego wynika nadrzędność Inspektora Wojewódzkiego nad
Powiatowym zostanie w praktyce przerwana.
Niemniej jednak wprowadzane zmiany zakładają istnienie bezpośredniego nadzoru merytorycznego
Głównego Inspektora Sanitarnego nad działalnością zarówno PWIS jak i PPIS.
Jeśli chodzi o kompetencje do załatwiania spraw, w tym do kontroli, to wyglądają one następująco:
 organem I instancji, a zatem organem uprawnionym do kontroli jest Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny;
 organem II instancji, a więc uprawnionym do rozpatrywania odwołań od decyzji wydanych w I
instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Od tego podziału jest jeden wyjątek, a mianowicie w sprawach z zakresu higieny radiacyjnej, organem
pierwszej instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a organem II instancji jest Główny
Inspektor Sanitarny.

