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STATUT 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Szydłowcu 

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu, zwana dalej „Powiatową 
Stacją”, działa na podstawie Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w 
szczególności: 

1) 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, 567 i 1337); 
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493); 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175); 
4) innych przepisów obowiązujących podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami 
prowadzone w formie jednostki budżetowej. 

 
§ 2. 1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 
finansowanym z budżetu państwa. 
1. Uprawnienia podmiotu tworzącego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

leczniczej, w stosunku do Powiatowej Stacji wykonuje Wojewoda Mazowiecki. 
 
§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest Szydłowiec. 
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest obszar powiatu szydłowieckiego  składający się 
z miasta Szydłowiec i gmin: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko. 

 
§ 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu: 
1) wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organ rządowej administracji 
zespolonej w województwie; 
2) wykonuje zadania przy pomocy Powiatowej Stacji; 
3) jako Dyrektor Powiatowej Stacji: 

a) kieruje działalnością Powiatowej Stacji, 
b) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, 
c) jest kierownikiem jednostki budżetowej – dysponentem środków budżetowych 
trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa. 

 
§ 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu w szczególności: 
1) realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie 
nadzoru nad warunkami: 

a) higieny środowiska, 



b) higieny pracy w zakładach pracy, 
c) higieny radiacyjnej, 
d) higieny procesów nauczania i wychowania, 
e) higieny wypoczynku i rekreacji, 
f) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, 
g) 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 uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych  
i zawodowych; 
2) organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu 
ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. 
 
§ 6.1. Powiatowa Stacja może pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług 
zleconych, w szczególności w zakresie: 

1) badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności 
dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego; 
2) prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych. 

2. Środki pochodzące z wykonywanych usług, o których mowa w ust. 1, stanowią dochody 
budżetu państwa. 
 
§ 7. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne 
stanowiska pracy: 
1) Oddziały Nadzoru:  

a) Sekcja Epidemiologii,   
b) Sekcja Higieny Komunalnej,  
c) Sekcja Higieny Pracy,  
d) Sekcja Higieny Żywności i Żywienia, 
e) Stanowisko Pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży; 

2) Stanowisko Pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego; 
3) Stanowisko Pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;  
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości Nadzoru;  
5) Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna: 

a) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego, 
b) Stanowisko Pracy do spraw Administracyjno-Księgowych, 
c) Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Sekretariatu i Kadr; 

6) Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej; 
7) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 
8) Stanowisko Pracy do spraw Zarządzania Kryzysowego; 
9) Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 
10) Stanowisko Pracy do spraw Informatycznych. 
 
§ 8. Organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych, sposób i warunki działania 
Powiatowej Stacji określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji. 



 


