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Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdyni
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustaleniaRegulaminu Organizacyjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdyni.

Na podstawięart. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PaństwowejInspekcji Sanitarnej(Dz. U. z
|eczniczej
201l r' Nr 212, poz. 1263 ze zm,), aft,24 ust. 1 ustawyz dnia 15 kwietnia20l1 r. o dziatalności
(Dz. U. Nr 112,poz.654 ze zm.) oraz $ 7 ust.2 StatutuPowiatowejStacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Gdyni, nadanegozarządzenienlnr 229lI2 WojewodyPomorskiegoz dni 6 sierpnia20|2 r., zarządzasię, co
następuje:
w Gdyni, stano$ 1. Ustala się RegularninorganizacyjnyPowiatowejStacji Sanitarno-Epidemiologicznej
wiący załącznikdo zarządzenia.
$ 2 . T r a c i m o c z a r z ą d z e n i e N r 2 1 2 0 |D2y r e k t o r a P S S E w G d y n iz d n i a 2 0 m a r c a 2 0 1 f r . w s p r a w i e w e j ś c i a
w Gdyni.
w życieRegulaminuorganizacyjnegoPowiatowejStacji Sanitarno-Epidemiologicznej
$ 3. Zarządzeniewchodzi w ży'ciez dniem zatwierdzeniaRegu|aminUprzęZWojewodęPomorskiego.

ZARZĄDZENIE Nr llg t tz
WojewodyPomorskiego
z dnia fu sierpnia2012r.
lv sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
rv Gdyni.
Na podstawieart. 42 ust.4 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011 r, o dziatalności|eczniczej
( D z . U . N r i 1 2 , p o 2 . 6 5 4 , N r 1 4 9 , p o 2 . 8 8 7 ,N r 1 7 4 , p o z . 7 0 3 9 i N r 1 8 5 , p o z . 1 0 9 2 )
w zwięzku z art. 10 ust. 4a ustawy z dnia |4 muca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
( D z . U ' z 2 0 | | r . N r 2 | 2 , p o z . 7 2 6 3 o r a z z 2 0 | fr , , p o z . 4 6 0 ) , z a r z ą d z a s i ę , c o n a s t ę p u j e :
$ 1. Nadaje się statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdyni,
stanowi4cy załącznikdo zar ządzenia.
$ 2. Traci moc zaruqdzenienr 5120|0 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia20|0 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdyni oraz
zarządzenienr 37lI1 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 r, w sprawie jego
zmiany.
s 3. Zarz4dzenie wchodzi w Życie z dnięm podpisania,Z mocq oborvi4zuj4cqod dnia
I stycznia 2012 r.

Rl,szan!
sf,rhrrskr

Załącznik do zarz4dzentanrl?1 n
Wojewody Pomorskiego
z dnia b sierpnia2012 r.

statut Powiatowej stacji sanitarno-Epidemiorogicznejrv Gdyni.
$ 1. Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologicznaw Gdyni, zwana dalej
',Powiatowq
Stacją'',działana podstawie obowi4zująóychprzep-isówprawa oraz
niniejszego statutu.
s 2. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetow4 będącą podmiotem leczniczym
finansowanym zbudŻetu państwa,w stosuŃu do którego uprawnienia podmiotu
tworz4cego
posiadaWojewoda Ponlorski.
s 3. 1. SiedzibqPowiatowejStacjijestmiastoGdynia.
2. obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Gdynia, z wyłqczeniem
pońu
morskiego w Gdyni, ktorego granice okreŚla rozporz4dzenieMinistra Infiastruktury
z dnia
30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdyni
od strony l4du
(Dz. U. Nr 35, poz.294).
Powiatowej Stacji kieruje PaństwowyPowiatowy InspektorSanitarny
$ 4. Działalnościq
w Gdyni, który jest jednocześniedyrektoremPowiatowej Stacji i dysponentem
środków
budzetoltych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania buózetu państwa..
$ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego
lnspektoraSanitarnegow Gdyni w zakresie sprawowanianadzoru nad warunkami:
l ) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładachpracy;
3) higieny procesów nauczaniai wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) bezpieczęństwa zylvności, zywlenia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z Żywnością
oraz kosmetykow;
6) higieniczno-sanitarnymijakie powinien spełniaćpersonel medycz-ny,Sprzęt oraz
pomieszczeniaw których są udzielaneświadczenia
zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem szkodiiwości
i uci4zliwościśrodowiskowych,
zapobieganiapowstawaniuchoiób, r,viynl clrorÓb zakażnych
izawodowych.
f. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczęgolności
poprzęz:
1) prowadzeniespraw zwi4zanychz wykonywaniemczynnościkontrolnych;
2) wykonywanie badań l analtz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badańi pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanieocen i ana|izśrodowiskowych
warunkującychzdrowie ludności;
5) opracowywanie
programów
i
planów
działalnośc
i
zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realtzacli podmiotom leciniczym
w rozumieniu przepisów o działalności
\eczntczejoraz kontrola realizacii tych
programowiplanów;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higienicznosanitarnego;
7) ocenianie działalnościoświatowo-zdrowotnej
prowadzonej przez szkoły i inne
placówki oświatowo-rtychowawcze,
szkoły wyisze oraz ośrodki masowęgo
przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, ir-rsty.tucje
i organizacje,
atakŻeudzielanieim pomocy przy prowadzeniutej działalności;

8) przygotowywanie projektów decyi1i i wykonywanie innych czynności
w postępowaniuadministracyjnymi postępowaniuegzekucyjnym w administracji;
przygotowywanie
wniosków o ukaraniew sprawacho wykroczenia;
9)
10)przygotowywanie Spraw związanych z wszczęc|emi prowadzeniem dochodzenia
oraz wnoszenie i popieranie oskarzenia w postępowaniuuproszczonym, według
odrębnychprzepisów;
11)inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie
i na rzecz promocji zdrowia;
działalnośc
12)opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działa|ności
Powiatowej Stacji;
13)prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz
pracowniczychl
14)wykonywanie innych zadan Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających
z ustaw i przepisów wykonawczyQh.,,
$ 6. Powiatowa Stacja moie prowadziĆ niewyodrębnioną organizacyjnie działalność
v,rykraczajqcąpoza zakres działalnościpodstawowej,określonejw statucie' polegaj4cąna
świadczeniuusługzleconych, z których środkistanowi4dochody budzetupaństwa.
$ 7. 1. w skład Powiatowej Stacji wchodzę następujące komórki organizacyjne
i samodzielnestanowiskapracy:
1) oddział Zapobiegawczęgoi Biez4cegoNadzoru Sanitarnego;
2) oddział Laboratoryjny;
3) oddztałEkonomiczny i Administracyjny;
4) Sekcja oświatyZdrowotnej i Promocji Zdrowia
5) Stanowisko pracy Głównego Specjalistydo spraw Systemów Jakości;
6) Stanowisko pracy do spraw Zamowięń Publicznych;
7) Stanowisko pracy do spraw Pracowniczych i Statystyki;
8) Stanowisko pracy do spraw Obrony Cywilnej i Przeciwpozarowej;
9) Stanowisko pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny
Powiatowej Stacji.
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RXGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W GDYNI

Zatącznik do zarządzenianr 6112
Dyrektora Powiatowej Stacji
iologicznejw Gdyni
Sanitarno-Epidem
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

Załqcanik do ząrzqdzenia nr 6/20I2
Dy reklo ra Pow iatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni
z dnis 6 sierpnla 2012 n

REGULAMIN

ORGANIZACYJNY

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

I.

POSTANOWIENIA

W GDYNI

OGOLNE.

Gdyni, ^Nanaw dalej ,,Stacj4'''stanowiącaaparat
$ 1. PorviatorvaStacjaSanitarno-Epidemiologicznaw
wykonawczy Państwor,t'ego
PowiatowegoInspektoraSanitarnegow Gdyni działana podstawieobowiązujących aktów prawnych,w tym w szczególności:
l) ustawy z |4 marca 1985 r. o PańsfwowejInspekcjiSanitarnej(Dz. U. z2011 r. Nr 212, poz' 1263 zę
zm.);
2) ustawyz 15 kwiętnia2011r. o działalności
leczniczej(Dz. U. Nr l If , poz, 654 ze zm.);
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wykazu stacji sanitarnoepidemiologicznych wykonujących badania |aboratoryjnei pomiary ze wskazaniem obszaru (Dz' U. Nr
55,poz.336);
4) innych przepisów doĘczących organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,zaktadow opieki zdrowotnej i
j ednostekbudzetowych;
regulaminu.
5) niniejszego
$ 2. Stacjajest jednostką budżetowąbędącąpodmiotem |eczniczym, finansowanym z budzetu państwa,
w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego,w rozumięniu ustawy o działalności|eczniczej,
posiadaWojewodaPomorski.
$ 3. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdyni, zwany dalej
okreś|a:
,,ReguIaminem'',
1) szczegótowąorganizację,zadania i sposób działaniaStacji;
2) przebiegproceSuudzie|aniaświadczeń
zdrowotnychw LaboratoriumMikrobiologii Lekarskiej;
3) prawai obowiązkipacjenta.
$ 4.Ilekroćw Regulaminiejest mowa o:
Dyrektorze _ na\eĘ przez to rozumieó Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemio|ogicznej w
Gdyni;
2 ) oddziale - na|eĘ przez to rozumieć komórkę organizacyjnąpodporządkowanąjednemu przełozonemu,
podlegającemubezpośrednioDyrektorowi, a w razie potrzeby oddział dzieli się na sekcje' laboratoriai
samodzięlnestanowiska;
) ) SamodzieInejSekcji, Laboratorium _ na|eĘ przezto rozumieć komórkę organizacy1n4podporządkowapodlegającemu
nąjednemuprzełozonemu,
bezpośrednio
Dyrektorowi;
_
4 ) SamodzielnymStanowiskuPracy na|eĘ przez to rozumiećjednoosobowestanowiskodo wykon}nva-

r)

nia pracy określonego
rodzaju, podlegajqcebezpośredn
io Dyrektorowi.
$ 5. 1. SiedzibąStacjijest siedzibaPaństwowegoPowiatowegoInspektoraSanitamegow Gdyni, mieszczącasię pod adresem:',81-356Gdynia, u|' Starowiejska50'''

2. Terlorialny zakres działaniaStacji obejmuje obszar miasta Gdyni, z wyłączeniemportu Gdynia,
którego granice okręślarozporządzenieMinistra Infrastrukturyz dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia
granicporfumorskiegow Gdyni od stronyl4du (Dz. U' Nr 35, poz,294)'
3. Terytorialnyzakres działaniaoddziału LaboratoryjnegoStacji dodatkowo obejmuje:
l) miastoSopot i terenpowiatupuckiego,w zakresie:
a) badań laboratoryjnychi pomiarów wody,
b) badań laboratoryjnychi pomiarów zywności,
c) badań laboratoryjnychi pomiarów środowiskapracy'
d) badaństęzeniaczynników chemicznych,
e) badań laboratoryjnychi pomiarów bio|ogicznychczynników chorobotworczych;
2) powiaty:kaftuski,kościerskii wejherowski- w zakresiebadańlaboratoryjnychi pomiarów Ąrvności.
4. organem wyŻszegostopniaw rozumieniuKodeksu PostępowaniaAdministracyjnegojest Pomorski
Pańsfwowy Wojewódzki InspektorSanitarnyw Gdańsku.
poza zabes dziać wy|<raczającą
$ 6. Stacja moze prowadzić niewyodrębnionqorganizacyjniedziałalnoś
łalnościpodstawowej'określonejw Statucie Stacji, polegającąmiędzy innymi na świadczeniuustug,a Uryskane z niej środkistanowiądochody budzetu państwa'
s 7. l. Dyrektorem Stacjijest Państwowy Powiatowy InspektorSanitarnyw Gdyni.
2. DyrektorkierujeStacjąprzy pomocy GłównegoKsięgowego,kierowników lub koordynatorówkomórek organizacyjnychi pracowników na samodzielnychstanowiskach.
S 8. l.Dyrektor Stacjizapervnia warunki sprawnej organizacjipracy iefektywnego jej funkcjonowania.
2. Działalności4poszczególnych komórek organizacyjnychkierują kierownicy lub koordynatorry Ęch
komórek'
3. Kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych Stacji oraz pracownicy na samodzielnych
stanowiskachpracy odpowiadają zazgodną z przepisami prawa, meryt'oryczną,właściwąiterminową reali.
zacje zadań.
4, W komórkach organizac1,jnych,
w których nie utworzonostanowiskazastępcykierownikalub koordynatora,zastępujego wznaczony przez niego pracownik.
5. Szczegółowy zakres obowiązków kierowników i koordynatorów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskachpracy ustala Dyrektor, a pozostĄch pracowników _ Dyrektoąpo uzgodnieniuz kierownikamilub koordynatoramiposzczególnychkomórek.
obowiązkii uprawnieniaposzczególnychkomórek organizacyj.
$ 9. 1. Wewnętrzneprzepisyokreślające
nych lub stanowisk,bądźregulującesprawy o istotnym znaczeniu dIa działaniaStacji, wydawane są w formie zarządzeń.
f. W prrypadkunieobecności
Dyrektora,jego obowi4zki pełniosoba posiadającastosowneupowaznienie.

II.

UDZIELANIEŚWIADCZEŃZDRowoTI\rYcH.

opieki zdrowot$ 10. Stacja udziela świadczeńzdrowotnych osobom fizycznym i na potrzeby zakładów
zgodniez obowiązującymiw tym zakresieprzepisamiszczególnymi.
nej, odpłatniei nieodpłatnie'
zdrowotnychodpowiedzialnejestLaboratoriumMikrobiologii
$ 11. 1. Zaprzebiegudzielaniaświadczeń
Lekarskiej.
zdrowotnychsprawujeDyrektor.
2. Nadzór nad przebiegiemudzielaniaświadczeń
są w dniach i go$ 12. 1. Swiadczęniazdrowotne,o których mowa w paragrafiepoprzednim,udzielane
dzinachpodanych na tablicy informacyjnej znajdującejsię w rejestracjiLaboratorium Mikrobio|ogii Lekarskiej.
2. W LaboratoriumMikrobiologii Lekarskiejwykonujesię:
1) WmazA;
2) posiewy;
3) ustalanienosicielstwa.
3. Cennik opłatza wykonanie odpłatnychbadań zzakręsu diagnostyki laboratoryjnejustalanyjest zarzadzeniem Dvrektora.

III.

PODSTAWOWE

ZADANIA

REALIZOWANE

W STACJI.

w
$ 13. Stacja realizuje zadania powierzone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu'
szczególności:
1) prowadzeniespraw związanych z wykonywaniem czynnościkontrolnych i innych czynnościwynikających z zadań rea|izowanychprzez państwowegoinspektorasanitarnego;
f) wykonywaniebadańi pomiarów środowiskowych;
3) wykonywanie badań i ana|izlaboratoryjnych;
4) opracowylvanieocen i ana|izśrodowiskowychwarunkuj4cychzdrowie ludności;
przeciwepidemicznej;
5) działalności
6) opracowywanieanaliz i ocen epidemiologicznychoraz stanuhigieniczno-sanitarnego;
7) przygotow}avanieprojektów decyzji i wykonywania czynnościw postępowaniu administracyjnym i
postępowaniuegzekucyjnymw administracji;
8) przygotowy'waniei składanieprojektów wniosków o ukaraniedo sądów rejonowych;
9) przygotowylvanie spraw rwiązanych z wszcrynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenię i
popieranieoskarzeniaw postępowaniuuproszcZonym'wedfug odrębnychprzepisów;
na
10) inicjowanie' organizowanie,koordynowanie,prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością
rzecz oświafyzdrowotnej,promocji zdrowia oraz szkoleń;
11) sprawowanienadzoru i egzekwowaniehigienicznych warunków pracy w zakładachpracy;
12) prowadzeniepostępowaniai dokumentacjiw sprawachsfwierdzeniachoroby zawodowej iprzygotowywania w tych sprawachprojektów decyzji administracyjnych;
13) prowadzeniespraw w dziedzinie zapobiegawczegonadzorusanitarnego;
14) sprawowanienadzoru nad higieną środowiskazak|adownauczania i wychowania oraz p|acówek }vypoczynku i rekreacji dzieci i mtodzieży;
publicznejoraz miejsc
obiektów użyteczności
15) sprawowanięnadzorunad warunkamihigienyśrodowiska,
zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
w środkachtranspoftukomunikacji pu16) sprawowanienadzoru nad warunkamihigieniczno-sanitarnymi
blicznei:

zywienia, materiałów i wyrobów prze17) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żylvności,
znaczonychdo kontaktu z zytvnościąoraz kosmetyków;
18) prowadzeniespraw związanychze statystykąpublicznq;
Stacji;
z działalności
19) opracowy,vanieprojektowplanów pracy orazsprawozdań
20) realizow anie zadańobronnych ochrony zdrowia;
Stacji, a w szczególności spraw finansowo.
2l) prowadzenie spraw ztviązanych z funkcjonowaniem
arczych,
księgowych,pracowniczy ch i administracyjno-gospod

IV.

l)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STACJI.

komorki organizacyjnei stanowiskapracy:
$ l4. 1. W składStacji rvchodząnastępujące
z:
oddział Zapobiegawczegoi BieżącegoNadzoru Sanitarnego
a) SekcjąEpidemiologii,
b) SekcjąHigieny Komunalnej,
c) SekcjąHigieny Pracy'
d) Sekcją Higieny Zyrvności,Żywien\ai Przedmiotów UĄrtku,

e) SekcjąZapobiegawczegoNadzoru Sanitarnego,
0 Sekcjq Higieny Dzieci ili4łodzieżry',
2) oddziałLaboratoryjnyz:
a) Sekcj4 Badań Mikrobiologicznych, w składktorej wchodzą:
- LaboratoriumMikrobiologii Lekarskiej,
- Laboratorium Mikrobiologii Wody,
- LaboratoriumMikrobiologii Żywności,
- Laboratorium Przygotowania Podłory
a) SekcjqBadań Fizyko-ChemicznychWody,
b) SekcjqBadań Fizyko.ChemicznychPowietrza,
c) LaboratoriumAnaliz Instrumentalnych;
3) oddział Ekonomiczny i Administracyjny z:
a) Sekcj4Ekonomiczną,

b) SekcjąAdministracyjnq.
c) Sekcją Informatyczną;
4) Sekcja oświatyZdrowotnej i Promocji Zdrowia;
Jakości;
SamodzielneStanowiskoPracy GłównegoSpecjalistyd/s Systemów
6) SamodzielneStanowiskoPracy do Spraw ZanrówieńPublicznych;
7 ) SamodzielneStanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i StaĘstyki;
Przeciwpozarowej;
8 ) SamodzielneStanowiskopracy do Spraw Obrony Cywilnej iOchrony
e) SamodzielneStanowisko Pracy Radcy Prawnego'
zadań,możeutworryć samodzielnesta2, Dyrektor, w przypadku potrzeby wykonywania konkretnych
nowiskapracY.

s)

3.SchematorganizacyjnyStacjistanowizałącznikdoRegulaminu.

V.

szCZEGoŁowE ZADANIA KoMoREK oRGANIZACYJNYCH sTAcJI.

$ 15. Do zadań oddziału Zapobi egawczegoi BieżącegoNadzoru Sanitarneg o na|eĘ:
1) w zakresieSekcji Epidemiologii::
a) inicjowanie przedsięwzięćoraz prac badawczychw dziedzinie zapobieganianegat}nvnymwpływom
czynników i zjawisk firycznych,chemicznychi biologicznychna zdrowie ludzi'

b) dokonywanie analizocen epidemiologicznych,
c) opracow}al/anieprogranrów i planów działalnościzapobiegawczej i przeciwepidemicznej'przekazPanie ich do realizacji zakładomopieki zdrowotnejoraz kontrola realizacjitych programów
i pla-

nów

d) usta|aniezakresui terminów szczepieńochronnychoraz sprawowanienadzoruw tym zakresie'
e) przygotowywaniedecyzji,zarządzeńiopiniilubwystępowaniedoinnychorganówoichwydaniew wypadkach określonychw przepisachdotyczqcych działaniaPaństwowej Inspekcji Sanitarnej,
współdziałanie
w kierorvaniuakcją sanitarnąprzy masowych przemieszczeniachludności.ziazdachi
0
zgromadzeniach,
g) udzielanie porad i infonnacji w zakresie zapobieganiai eliminowania negatywnego
wptywu czynników i zjawisk chemicznychi biologicznychnazdrorvieludzi;

2) w zakresieSekcji Higieny Komunalnej:
a) inicjowanieprzedsięwzięćoraz prac badawczychw dziedziniezapobieganianegafinym
wpływom
czynników i zjawisk ftrycznych,chemicznychi biologicznychna zdrowie ludzi,
b) kontrola przestrzegania przepisów określaj4cych wymagania higieniczne i
zdrowotne.
w szczegó|nośc
i dofyczących:
- higieny środowiska,a zwłaszczawody do spożycia,
a g|eby,wód i innych elęmentów środowiska
w zakresie usta|onymw odrębnychprzepisach.
- utrzymania naleirytegostanu higienicznego
nieruchomości,instytucji, obiektów i urządzeńuĘ.
teczności
publicznej,dróg, ulic oraz osobowegotransportukolejowegoi drogowego,
- dokonyry,ranie
analiz i ocen epidemiologicznych,
- przygotowy"lvaniedecyz1i,zarz4dzeńi opinii lub występowanie
do innych organów o ich wydanie
_ w wypadkach określonychw przepisach
dotyczących działaniaPańsfwowej Inspekcji Sanitarnej,
- kierowanie akcją sanitarnąprzy masowych przemieszczeniach
|udności,zjazdach i zgromadzeniach;
- udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania
i eliminowania negatywnego wpływu
czynników i zjawisk chemicznychi biologicznychna zdrowie ludzi;

3 ) w zakresieSekcji Higieny Pracy:
a) nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładachpracy,
b) kontrola warunków zdrowotnych środowiskapracy,a mvłaszczazapobieganiepowstawaniu

chorób
zawodowych i innych chorób z;wiązanychz warunkami pracy,
c) kontro|aprzestrzeganiaprzepisórv w zakresieustawy o substancjachi preparatachchemic
znych,
d) kontro|aprzestrzeganiaprzepisów w zakresie ustawy o produktachbiobójczych,
e) kontrola przestrzeganiaprzepisów w zakręsię rozporząd,zenia
w sprawie detergentów,
0 kontrola przestrzeganiaprzepisów w zakresie narażlenia
zawodowego pracowników na czynniki ra.
kotwórcze i mutagennew środowiskupracy'
g) kontrola przestrzeganiaprzepisów w zakresie narazeniazawodowegopracowników
na czynniki biologiczne w środowiskupracy'

h) prowadzenianadzoru nad prekursoraminarkotyków kategorii 2 i kategorii 3,
i)

ana|iza wyników badań środowiskowychczynników szkodliwych d|a zdrowia występującychna

stanowiskachpracy,
j) wspótpraca w zakresie wyżej wymienionych zadań z innymi stuzbami (PaństwolvąInspekcjąPracy,
sfużbąmedycyny pracy' Państwow4 Inspekcj4HandIową,Policją, organami samorząduterytorialnego)'
k) prowadzeniaspraw dotyczącychchorób zawodowych,
l) gromadzeniei opracowyrvaniedanych stafystycznychdotycz4cych środowiskapracy,
m) opracowywanie p|anów pracy i zamierzen problemowych zlecanych przez Pomorskiego Państwowego WojewódzkiegoInspektoraSanitarnego,
n) udzielanięporad i informacji w zakresie zagadnieńmerytorycznychdotyczącychhigieny pracy,
o) udział w dodatkowych czynnościachzlecanych przez Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego;
4 ) rv zakesie Sekcji Higieny Zyrvności,Zywienia i Przedmiotów Użytku:
a) sprawowanie nadzoru sanitarnegonad przestrzeganiemprawidtowych warunków produkcji, transportu, przechow1tvaniai sprzedaĘ zywności,materiałówi wyrobów przeznaczonychdo kontaktu z
w ramachurzędowychkontroliżyvnościi przedmiotówuĄĄku,
żywnościq
b) sprawowanie nadzoru sanitarnegonad przestrzeganiemwarunków bezpieczeństważywnościw zakładachłwienia zbiorowego _ nadzór nad jakości4żywienia w restauracjach,stołówkachzakładowych, stołówkachszpita|nych,bufetach,stołówkachszkolnych i przedszkoInych,na koloniach,obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej,w zakładach małej gastronomii i
wszystkich innych placówkach żyrłieniowychżywienia zbiorowego zamkniętego otwańego' w ramach urzędowychkontroli,
c) spraworvanienadzoru sanitarnegonad przestrzeganiemprawidłowychwarunków produkcji kosmetyków i ich obrotu,
d) przygotowywanieplanu poborupróbek pobieranychw ramachkontroli urzędowychi monitoringu,
e) pobieranie próbek środków spoĄłlczych' materiałów i wyrobów przęZnaczonychdo kontaktu z
zyrvnością
do badańlaboratoryjnychw ramachurzędowejkontrolii monitoringuw celu sprawdzenia
pr zestrze gania przez przed siębi orców kryterió w bezpi eczeństwa iywn o śc i,
D pobieraniepróbek kosmetyków do badań laboratoryjnychw ramach urzędowejkontroli,
g) podejmowanie działań dotycz4cych powiadamiania o niebezpiecznejżywności'o niebezpiecznych
matęriałachi wyrobach przeznaczonychdo kontaktu z żywnością
w ramach sieci systemuwczesne_
go ostrzeganiao niebezpiecznychproduktachżylvnościowych RASFF,
h) podejmowanie działań mających na celu wycofanie Z obrotu niebezpiecznych kosmetyków
w ramachsieci systemuRAPEX,
i)

j)

uczestniczeniew dopuszczeniudo uzytku obiektów nowo-wybudowanych,zmodernizowanych,adaptowanychw całościlub częścido działalności
w zakresie produkcji, przetwórstwa lub sprzedaĘ
środkówspożywczych,przedmiotów uĄrtku lub kosmetyków'
prowadzeniepostępowaniaadnrinistracyjnegoi egzekucyjnego'a takŻeprzygotowywaniedecyzji w
sprawie warunkowego zatwierdzenia,zawieszenia zatwierdzenialub cofnięcia zatwierdzenia zaktadów działającychw sektorze spozywczym (w tym środków transporfu żywności)podlegaj4cych
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,zlokalizowanych na terenie nadzoro-

wanym przez PaństwowegoPowiatowego InspektoraSanitarnegow Gdyni,
k) prowadzenie rejestru zakładów podlegającychurzędowej kontroli PIS' nadzorowanych przez PanstwowegoPowiatowego InspektoraSanitarnegow Gdyni,
l) przeprowadzaniegranicznej kontroli sanitarnejw zakładachcelnych oraz miejscach docelowego
przeznaazenia łrvności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w

przetwarzaniuzywnościpochodzenia nie zwierzęcego oraz materiałów lub wyrobow przeznaczonych do kontaktu z żywnościąprrywoinnych państw nie będącychczłonkamiUnii Europejskiej oraz
państwnie będqcychczłonkamiEuropejskiegoPorozumieniao Wolnym Handlu (EFTA), znajdująPowiatowego InspektoraSanitarnegow
cych się na tęręnie Iradzorowanymprzęz Państr,vorvego
Gdyni,
rv szkoleniachwewnętrznychi zewnętrznych,
nr) organizowanie,prorvadzeniei uczestniczenie
planów pracy i zamierzeńSekcji, wtym planowaniekontroli w zakładachnadzoro.
n) opracow}nvanie
wanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, oraz sporządzanie
sprawozdań z ich rea|izacji,
prowadzeo) współpracaz innymi pionami merytorycznymiw PSSE w Gdyni, w tym w szczególności
nie dochodzeniaepidemiologicznegoprzy współudzia|eSekcji Epidemiologii w przypadku zatruć
pokarnrowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie, współpraca z Higieną Dzieci i
MłodzieĄ w zakresie Iiadzorusprawowanegonad p|acówkamiszkolno-wychowawczymioraz wypoczynkowymi dla dzieci i młodzieiy,
p) współpracaz innymi insĘĄucjami,w fym zUrzędem Miasta Gdyni' Po|icj4 oraz Z PowiatowymLei;
karzem Weterynarii w Gdyn i w zakresie bezpieczeństwa żywnośc
q\

w zakresieSekcji ZapobiegawczegoNadzoru Sanitarnego:
a) uzgadnianiemiejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennegooraz warunków zabudowy i za.
gospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod
względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
b) uzgadnianiedokumentacjiprojektowejpod względemwymagań higienicznychi zdrowotnychdotyczących:
- budowy oraz zmiany sposobu użytkowaniaobiektów budowlanych,
- nowych materiałówi procesów technologicznychprzed ich zastosowaniemw produkcji lub budownictwie,
a) uczestniczenielv dopuszczeniudo użyku obiektów budowlanychoraz środkówkomunikacji l4dowej,
b) inicjowanieprzedsięwzięÓoraz prac badawczychw dziedziniezapobieganianegatywnymwpływom
czynników i zjawisk flzycznych,chemicznychi biologicznychna zdrowie ludzi,
decyzji,zarządzeńi opinii lub występowaniedo innych organów o ich wydanię_
c) przygotowyvvanie
w przepisachdotyczących działaniaPaństwowej Inspekcji Sanitarnej,
w wypadkach określorrych
d) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobieganiai eliminowania negatywnegowptywu czynników i zjawisk chemicznychi biologicznychnazdrowie ludzi,
e) wydawanieopinii co do zgodnościz warunkamisanitarnymiokreślonymiprzepisamiUnii Europejskiej przedsięwzięći zrea|izowanychinwestycji, których rea|izacjajestwspomaganaprzez Agencję
Restrukturyzac1ii Modernizacji Rolnictwa ze środkólvpochodzącychz funduszy Unii Europejskiej;

6 ) w zakresie Sekcji Higieny Dzieci i MłodzieĘ:
a) uczestniczeniew dopuszczeniudo uĄĄku obiektów budowlanychoraz środkówkomunikacji lądowej,
b) inicjowanie przedsięwzięóoraz prac badawczychw dziedzinie zapobieganianegatywnymwpłyrvom
czynników i zjawisk flzycznych,chemicznychi biologicznychna zdrowie ludzi'
c) kontrola przestrzegania przepisów okeślających wymagania higieniczne i zdrowotne,
dotyczących:
w szczególności
- higieny pomieszczeńi wymagańw stosunkudo sprzętuuzywanegow szkołachi innych placówszkołachwyŻszychoraz ośrodkachwypoczynku,
kach oświatowo-wychowawczych,

- higieny procesów nauczania,
a) dokonywanięana|izi ocen epidemiologicznych,
b) przygotowywaniedecyzji , zarządzeńi opinii |ub występowaniedo innych organów o ich wydanie w przepisachdoĘczącychdziałaniaPaństwowejInspekcjiSanitarnej,
w wypadkachokreślonych
czynnic) udzielanieporad i informacjiw zakresieZapobieganiai eliminowanianegatywnegowpłyr,vu
ków i zjawisk chemicznychi biologicznychna zdrowie |udzi,
prowadzonejprzez szkoĘ i inne placówki oświatowooświatowo-zdrowotnej
d) ocenianiedziałalności
wychowawcze, szkoĘ wyizsze oraz środkimasowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej,
inne zakłady,insĘĄucjei organizacjeorazudzię|anieim pomocy w prowadzeniutej działalności'
$ 16. Do zadań oddzialu Laboratoryjnego na|eĄ:
l ) w zakresieSekcji Badań Mikrobiologicznych:
a) rea|izac1a zadań Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań organoleptycznych
i mikrobiologicznych zlviązanychz zakresęmdziałaniaSekcji Badań Fizyko-Chemicznych Wody,
b) prowadzeniebadań bio|ogicznychczynników chorobotwórczychna terenie:miasta Gdyni' miasta
Sopotui powiatupuckiego,
c) prowadzeniemikrobiologicznychbadań monitoringowychwody na terenie:miasta Gdyni, miasta
Sopotui powiatupuckiego,
d) prowadzenieorganoleptycznychi mikrobiologicznychbadań łwności na terenie:miasta Gdyni,
miasta Sopotu, powiatu kartuskiego,powiatu kościerskiego,powiatu puckiego i powiatu wejherow.
skiego,
e) prowadzenieobowiązkorvejsprawozdawczości,
0 wdrażanie,utrzymywaniei doskonaleniesystemuzarządzanialaboratorium,zgodnie z wymogami
norm:PN-EN-I SOĄE'C 17025 grudzięń2005,
g) prowadzeniervewnętrznychszkoleń i instruktażydla pracowników laboratoryjnychsekcji oraz szko.
leń studentóww ramach praktyk studenckich,
h) udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez resortowe i inne placówki naukowobadawcze,
i) uczestnictwow międzylaboratoryjnychbadaniachporównawczych,
2) w zakresięSekcji Badań Firyko-Chemicznych Wody:
a) prowadzeniefizyko-chemicznychbadań monitoringowychwody na terenie:miasta Gdyni' miasta
Sopotui powiatupuckiego,
b) prowadzenieobowiązkowejsprawozdawczości,
c) wdraŹanie'utrzymy"waniei doskonalenie systemu zarządzania laboratorium' zgodnie z wymogami
norm: PN.EN-ISO/IEC 17 025 grudzień2005,
d) prowadzeniewewnętrznychszkoleń i instruktazydIa pracowników laboratoryjnychsekcji oraz szko.
leń studentóww ramach praktyk studenckich,
e) udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez resońowe i inne placówki naukowobadawcze;
3) w zakresieSekcji Badań Firyko-Chemicznych Powietrza:
pracy na terenie:miastaGdyni, miastaSopotu i powiatu
a) prowadzeniebadań i pomiarów środowiska
puckiego,
b) prowadzeniebadań stężeniaczynników chemicznychna terenie:miasta Gdyni, miasta Sopotu i powiatu puckiego,
c) prowadzenieobowi4zkowejsprawozdawczości,

ą

d) wdrazanie, utrzym}.vvaniei doskonalenie systemu zarządzanialaboratorium,zgodnie z wymogami
norm: PN.EN.ISO/IEC l 7 0f5 grudzień2005,
e) prowadzeniewewnętrznychszkoleń i instruktazydla pracowników laboratoryjnychsekcji oraz szko0

leń studentóww ramach praktyk studenckich,
udział pracowników w szko|eniach organizowanych przez resortowe i inne placówki naukowo-

badawcze,
g) uczestnictwow międzylaboratoryjnychbadaniachporównawcrych;'
4) w zakresieLaboratorium Analiz Instrumentalnych:
a) prowadzeniebadań stęzeniaczynników chemicznychna terenie:miasta Gdyni, miasta Sopofu i po.
wiatu puckiego,
b) wdraianie, utrzym1tvanie i doskonalenie systemu zarządzania|aboratorium'zgodnie z wymogami
norm: PN-EN-ISO^EC 17 025 grudzień2005,
c) udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez resońowe i inne placówki naukowobadawcze,
d) uczestnictwow międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

$ 17. Do zadań oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego na|eĘ:
igospodarki finansowejStacji zgodnie
1) w zakręsieSekcji Ekonomicznej - prowadzenierachunkowości
z zasadamii przepisami;
2) w zakresieSekcji Administracyjnej:
a) obsfugasekretariatuDYrektora,
b) rea|izacjazadań rwiązanych z administrowaniembudynku i mieniem Stacji,
c) prowadzenieskładnicyakt Stacji;
3) w zakresięSekcji InformaĘcznej:
a) utrzymanie pełnejsprawnościtechnicznej sieci informaĘcznej oraz bieżący nadzor nad sprzętem
komputerowym,
uzywanegooprogramowania,
b) dbanieo legalnośó
c) nadzornad funkcjonowaniemserwisu internetowego(stronawww, poczta e-mail)
d) nadzor nad funkcjonowaniem wewnętrznegoserwera zawierającegobazę danych (systemjakości,
rejestry pism, zarzqdzeniadyrektora)
e) planowanie,analizowanie i rea|izacjazakupów sprzętukomputerowegowe współpracyze Stanowi0

skiem Pracy ds. Zamówień Publicznych,
prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowegoi podstawowegooprogramowania(system' programy bazowe).

$ 18. Do zadań Sekcji oświaĘ Zdrowotnej i Promocji Zdrowia naleĘ
a) inicjowanie przedsięwzięćoraz prac badawczychw dziedzinie zapobieganianegatywnymwptywom
czynników i zjawisk ftzycznych,chemicznychi biologicznychna zdrowie ludzi,
b) dokonyrvanieanaliz i ocen epidemiologicznych,
c) przygotowywaniedecyzji, zarządzeńi opinii lub występowaniedo innych organów o ich wydanie
w wypadkach określonychw przepisachdoĘczących działaniaPaństwowej Inspekcji Sanitarnej,
d) inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięózmierzającychdo zaznajamianiaspołeczeństwaz
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia' popularyzowaniazasad higieny racjonalnegożyvienia, metod
udzie|aniapierwszej pomocy'
zapobieganiachorobom oraz umiejętności
e) pobudzanieaktywnościspołecznejdo działańna rzecz własnegozdrowia,

udzielanieporad i informacjiw zakresiezapobieganiai e|iminowanianegatywnegowpływuczynników i zjawiskftzycznych. chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

s) ocenianiedziatalnościoświatowo-zdrowotnejprowadzonejprzez szkołyi inne p|acówki oświatowowychowawcze, szkoĘ wyisze oraz środkimasowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej,
inne zakłady,insĘĄucjei organizacjeorazudzie|anieim pomocy w prowadzeniutej działa|ności.

$ 19. Do zadańrea|izowanychna Stanowisku Głównego SpecjalisĘ ds. Systemów Jakości naleĘ:
a) tworzenie, wprowadzenie i doskonaleniesystemu zarządzaniajakości4w celu rea|izacjipolityki japrzez kierownictwo,
kościdęklaro'uvanej
b) dązeniedo uzyskania akred1.tacjilaboratoriumbadawczego i nadzoru sanitarnegooraz kontakty z
j ednostkaakredytującą,
c) nadzorowaniedziałalnościzwiązanejz badaniami laboratoryjnymiw celu ograniczenia i eliminowania uchybieńjakościowychoraz zapobieganiaich powstawaniu,
d) nadzór nad dokumentacjąsystemujakości,w Ęm zarządzanieKsięgą Jakości,
e) organizowanieszkoleń z zakresuSystemuJakościdla pracownikówPowiatowejStacji,
0 organizowaniemiędzyIaboratoryjnychbadań porównawczych'
$ 20. Do zadań rea|izowanychna Samodzie|nym Stanowisku SpecjalisĘ ds. Zamówień Publicznych
na|eĘ:
a) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień pub|icznych, łącznie
z rozpatrywaniemprotestów i odwołań,
b) sporządzaniepełnejdokumentacjiz postępowańo zamówienie publiczne oraz jej przechowywanie,
c) udziałw pracach komisji przetargowej,
d) sporządzanieprojektów umów w zakresiezamówień pub|icznychi czuwanienad ich wykonaniem,
e) sporządzanierocznego planu zamówień publicznych'
$ 21. Do zadań rea|izowanychna Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Pracowniczych i StaĘstyki
na|eĘ:
a) prowadzenieSprawdotyczącychzatrudnieniai ewidencji pracowniczych,
b) naliczanie ekwiwa|entu za użrywanieprzęz pracowników własnej odzieĘ roboczej i prowadzenie
kartoteki odziezowej,
c) koordynowanie i sporządzaniezbiorcrych sprawozdaństatystycznychna podstawiezebranychmateriatów opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Stacji.
$ 22. Do zadań rea|lzowanychna Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. obrony Cywilnej i ochrony
P rzeciwpożarowej na|eĘ:
a) prowadzenieSprawz zakesu obrony cy.vvilneji rea|izacjizadań obronnych ochrony zdrowia Stacji,
b) koordynowanie działańkryzysowych Stacji,
c) współdziałaniew zakresie realizowanych przez Stację zadań obrony cywilnej z Wydziałem Zarz4dzania Kryzysowego i ochrony LudnościUrzędu Miejskiego Gdyni i komórką obrony Cywilnej
WSSE w Gdańsku,
d) organizowanieszkoleń i treningów zzabesu obrony cywilnej,
e) rea|izacjazadań okreś|onychw Instrukcji BezpieczeństwaPozarowego i regulaminie ochrony PrzeciwpozarowejStacji,
0 organizowanieokesowych ówiczeń mviązanychz ewakuacjązałogiw zagrozeniachpożarowych,
g) wykonywanie sprawozdań zwi4zanychz obronqcy'lvilnąi ochronq przeciwpożzarową
Stacji.
l0

na|eĘ:
na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego
$ 23. Do zadań ręa\izowanych
sanitarnemujako organowi administracji
a) pomoc prawna Państwowemu Powiatowemu lnspektorowi
oraz w sprawacho wykroczenia'
państwowejw zakresie postępowaniaadministracyjnego,karnego
i
w zakresie Spraw majątkowych, organizacyjnych
b) pomoc prawna Dyrektorowi Powiatowej Stacji
pracowniczYch,
pracorvników Stacji rv zakresie stosowanego
c) informorvanieo przepisach prawnych oraz szkolenie
przeznich Prawa.

VI.

1)

2)
3)
4)

PRAWA I oBowIĄZKI PAcJENTow.

świadczeńzdrowotnychma prawo do:
$ 24. osoba korzystającazę
medycznej,a w Sytuacjiograniczonych
zdrowotnychodpowiadającychwymaganiomwiedzy
świadczeń
do korzystaniaz rzetelnej,opartejna kryteriachmemożliwościudzielaniaodpowiednichświadczeń,
dostępudo tych świadczeń;
dycznych,proceduryustalającejkolejność
informacjiowynikachprzeprowadzonychbadańiowynikającymztegostaniezdrowiaorazopotrzebie
przeprowadzen,tazablegórł'i stosownegoleczenia;
oraz poszanowania godnościosobistej w czasie
zycz|iwego i kulturalnego traktowania, inĘmności
zdrowotnych;
udzielaniaświadczeń
ochrony swoich danych osobowych zawarĘch w dokumentacji.

zdrowotnychma obowiązek:
$ 25. osoba korzystającazę świadczeń
1) stosowaćsię do wydanychpoleceń;
i.
ustalonychporządkudyscypliny obowiązujących w Stacj
f,) przestrzegać

vII.oBowIĄZKISTACJIWRAZIESMIERCIPACJENTA.
odzgonu osoby przebywającejw Stacji nieryvłocznieinformuje się
$ 26. 1. W przypadku podejrzenia
kartą
zgon osoby, jego przyczynę wystawią
powiednie słuzby,które po przeprowadzeniuoględzin stwierdzą
zgonu.

rodzinęosoby zmarłe1.
2. o śmierci'o ile to mozliwe, zawiadamiasię niezwłocznie
należnejosobie zmarłejdo czasu wydania
3. Po stwierdzeniuzgonu zapewniasięzachowaniegodności
rodziny osoby zmarłej.
zwłok firmie pogrzebowejrvskazanejprzez przedstawicięla

VIII.

PoSTANoWIENIAKoŃCowE.

pracownika Stacjijest znajomośóRegulaminu i rea|izacjajego postano:
$ 27. obowiązkiem każdego
wień.
i mogą byc wprowadzone wyłączniew trybie właformy pisemne.;
$ 28. Zmiany Regulaminuwymagaj4
ściwymdla jego wprowadzenia'

ll

Załqcznik do Regulaminu organizacyjnego
Powiutowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni
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