ZARZĄDZENIE Nr 264/20
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie nadania statutu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) oraz art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie nadaje się statut,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 323/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja
2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krotoszynie, zmienione zarządzeniem nr 158/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja
2018 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk

UZASADNIENIE
W związku z art. 15 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322), który utrzymuje w mocy
statuty i regulaminy organizacyjne stacji sanitarno-epidemiologicznych nadane przed dniem
wejścia w życie ww. ustawy przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, Wojewoda
Wielkopolski realizując dyspozycję zawartą w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej nadaje statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krotoszynie.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej statut
stacji sanitarno-epidemiologicznej określa jej nazwę odpowiadającą rodzajowi i zakresowi
udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę, cele i zadania, organy i strukturę organizacyjną
oraz formę gospodarki finansowej.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku
z wejściem w życie zarządzenia.

Dyrektor Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
/-/ Małgorzata Drygas

Poznań, dnia 17 czerwca 2020 r.

Załącznik do zarządzenia nr 264/20
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 18 czerwca 2020 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KROTOSZYNIE
§ 1. 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie, zwana dalej
„Powiatową Stacją”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej i ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Powiatowa Stacja jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia
organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
3. Powiatowa Stacja wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.
§ 2. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Krotoszyn, natomiast obszarem jej działania
powiat krotoszyński.
§ 3. 1. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:
1) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
2) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych;
3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
2.

Do podstawowych zadań Powiatowej Stacji należą:

1) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób
powodowanych warunkami środowiska, w tym opracowywanie ocen i analiz
środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
2) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
3) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne;
4) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
5) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
6) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności
w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
7) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii
Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej;
8) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw
i przepisów wykonawczych.
§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5. Realizację zadań i kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krotoszynie zapewnia Powiatowa Stacja będąca jego aparatem pomocniczym.
§ 6. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Oddział Nadzoru;
2) Laboratorium Badania Środowiska Pracy;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;
7) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
12) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
14) Stanowisko Pracy Archiwisty.
§ 7. 1. Gospodarka finansowa Powiatowej Stacji prowadzona jest w formie państwowej
jednostki budżetowej.
2. Źródłem finansowania Powiatowej Stacji są środki budżetu państwa.

