Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
określa
ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2006, Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 1 tej ustawy Inspekcja ta została powołana do realizacji zadań z
zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie 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 Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŜytku,
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
uciąŜliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób
zakaźnych i zawodowych.
Wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu
zapobiegawczego i bieŜącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób
powodowanych warunkami środowiska, a takŜe na prowadzeniu działalności oświatowozdrowotnej.
Kontrole sanitarne odbywają się w ramach bieŜącego nadzoru. Zasady
sprawowania bieŜącego nadzoru sanitarnego określa art. 4 ustawy, który stanowi, iŜ do
zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieŜącego nadzoru
sanitarnego naleŜy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne, m.in. dotyczących utrzymania naleŜytego stanu higienicznego
nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów urządzeń uŜyteczności publicznej,
dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i
morskiego, warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania
powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych naleŜy:
1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
2) opracowywanie
programów
i
planów
działalności
zapobiegawczej
i
przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej
oraz kontrola realizacji tych programów i planów;
3) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w
tym zakresie;
4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
4a) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw
do jej stwierdzenia;
5) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa;
6) nadzór sanitarny nad ruchem pasaŜerskim i towarowym w morskich i lotniczych
portach oraz przystaniach;
7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom
okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach
morskich, Ŝeglugi śródlądowej i powietrznych;
8) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i
zgromadzeniach.
Przepisy określające wymagania higieniczno- zdrowotne zawarte są nie tylko w
ustawie o PIS, ale takŜe w szeregu innych aktach prawnych.
Jak wynika z powyŜszego kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów, naleŜy
jednak wskazać, Ŝe wiele przepisów będzie miało treść dość ogólną np. zapis art. 22
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570) stanowiący, iŜ właściciel, posiadacz lub
zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w naleŜytym stanie
higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakaŜeniom i chorobom zakaźnym,
w szczególności prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami.
Jak wynika z powyŜszego sam ustawodawca niejednokrotnie formułuje dość ogólne
normy prawne, uŜywając pojęć np. „naleŜyty stan higieniczno-sanitrany” lub „prawidłowa
gospodarka odpadami”. Oczywiście organy PIS nie mają dowolności w interpretacji tych
pojęć, gdyŜ „naleŜyty stan higieniczno-sanitrany” czy „prawidłowa gospodarka
odpadami” muszą być tak określone ( co wynika z treści przepisu) aby spełniały cel
jakim jest zapobieganie zakaŜeniom i chorobom zakaźnym.

