




 
I. Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lę-
borku określa szczegółową organizację, zadania i sposób działania Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku. 
 
 
§ 2.1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku jest jednostką or-
ganizacyjną stanowiącą aparat wykonawczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Lęborku. 
 
2. Stacja działa na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 122, poz.581 z późniejszymi zmianami), 

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 
91, poz.408 z późniejszymi zmianami), 

3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie orga-
nizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. Nr 
162, poz.1342 z późniejszymi zmianami), 

4) innych przepisów dot. organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakładów 
opieki zdrowotnej i jednostek budżetowych, 

5) niniejszego regulaminu. 
 
 
§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
 
 

Stacji 
 

- 
 

należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną 
w Lęborku, 
 

 

Dyrektorze 
 

- 
 

należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epide-
miologicznej w Lęborku, 
 

 

Oddziale 
 

- 
 

należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną podporządkowaną jednemu 
przełożonemu, podlegającemu bezpośrednio Dyrektorowi. W razie potrzeby 
Oddział dzieli się na sekcje, laboratoria i samodzielne stanowiska 
pracy, 
 

 

Sekcji, 
Laboratorium 
 

 

- należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną podporządkowaną jednemu 
przełożonemu, podlegającemu bezpośrednio Dyrektorowi, 
 

 

Samodzielnym 
stanowisku 
pracy 

 

- należy przez to rozumieć jednoosobowe stanowisko do wykonywania pracy 
określonego rodzaju podlegające bezpośrednio Dyrektorowi. 

 
 
 
§ 4.1. Siedzibą Stacji jest siedziba Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Lęborku przy ul. Gdańskiej 63. 
 
2. Terytorialny zakres działania Stacji obejmuje: 

1) miasto Lębork, 
2) miasto Łeba, 
3) gmina Nowa Wieś Lęborska, 
4) gmina Wicko, 
5) gmina Cewice. 

 
3. Nadzór merytoryczny i instancyjny nad Stacją sprawuje Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Gdańsku. 
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§ 5. Stacja może wykonywać odpłatnie usługi w zakresie badań, pomiarów i innych 
czynności nie wynikających z ustawowego nadzoru, w ramach działalności własnej 
na zasadzie zawartych umów cywilnoprawnych zlecających wykonanie tych usług. 
 
 
 
§ 6.1. Dyrektorem Stacji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku. 
 
2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników komórek 
organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach. W Stacji nie utwo-
rzono stanowiska zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lę-
borku; w przypadku niemożności wykonywania funkcji przez Dyrektora, zastępuje go 
upoważniony przez niego kierownik danej komórki organizacyjnej. 
 
 
 
§ 7.1. Dyrektor Stacji zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego 
funkcjonowania Stacji. 
 
2. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy tych 
komórek. 
 
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Stacji oraz pracownicy na samodzielnych 
stanowiskach pracy odpowiadają za zgodną z przepisami prawa, merytoryczną, wła-
ściwą i terminową realizację zadań. 
 
4. W komórkach organizacyjnych, nie utworzono stanowisk zastępcy kierownika; w 
razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika, zastępuje go wyznaczony 
przez niego pracownik. 
 
5. Szczegółowy zakres obowiązków kierowników poszczególnych komórek organizacyj-
nych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy ustala Dyrektor a pozo-
stałym pracownikom Dyrektor po uzgodnieniu z kierownikami poszczególnych komó-
rek. 
 
 
 
§ 8.1. Wewnętrzne przepisy określające obowiązki i uprawnienia poszczególnych 
komórek organizacyjnych lub stanowisk, bądź regulujących sprawy o istotnym zna-
czeniu dla działania Stacji winny być wydawane w formie zarządzeń. 
 
2. Zarządzenia podpisuje Dyrektor, względnie Główny Księgowy- w zakresie okre-
ślonym ustawą o rachunkowości. 
 
 
 
II. Podstawowe zadania realizowane w Stacji 
 
 
§ 9.1. Stacja realizuje zadania powierzone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Lęborku, a w szczególności w zakresie: 
 
1) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych 

czynności wynikających z zadań nałożonych na Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Lęborku, 

 
2) wykonywania badań i pomiarów środowiskowych, 
 
3) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych, 
 
4) opracowywania ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności, 
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5) działalności przeciwepidemicznej, 
 
6) opracowywania analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- 

sanitarnego, 
 
7) przygotowywania projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępo-

waniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
 
8) przygotowywania i składanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 
 
9) przygotowywania spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia 

oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według 
odrębnych przepisów, 

 
10) inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i sprawowania nadzoru 

nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń, 
 
11) sprawowania nadzoru i egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach 

pracy, 
 
12) prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby za-

wodowej i przygotowania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych, 
 
13) prowadzenia spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 
 
14) sprawowania nadzoru nad higieną środowiska nauczania i wychowania oraz pla-

cówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 
 
15) sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności 

publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, 
 
16) sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach trans-

portu komunikacji publicznej, 
 
17) sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów 

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, 
 
18) prowadzenia spraw związanych ze statystyką publiczną, 
 
19) opracowywania projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji, 
 
20) realizowanie zadań obronnych ochrony zdrowia, 
 
21) prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Stacji a w szczególności fi-

nansowo-księgowych, pracowniczych i administracyjno-gospodarczych. 
 
 
 
III. Struktura organizacyjna Stacji 
 
 
§ 10.1. W skład Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1)  oddział epidemiologii, 
2)  oddział higieny komunalnej, 
3)  oddział higieny pracy, 
4)  oddział higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku, 
5)  oddział laboratoryjny, 
6)  oddział ekonomiczny i administracyjny, 
7)  samodzielne stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 
8)  samodzielne stanowisko pracy ds. higieny dzieci i młodzieży, 
9)  samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
10) samodzielne stanowisko pracy d/s statystyki, 
11) samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i obro-
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ny cywilnej, 
12) samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej. 

 
 
2. W skład oddziału laboratoryjnego wchodzą: 

• laboratorium bakteriologiczne, 
• laboratorium badań środowiska komunalnego, 
• laboratorium badań środowiska pracy, 
• sekcja analiz instrumentalnych, 
• sekcja przygotowania podłóż. 

 
3. W skład oddziału ekonomicznego i administracyjnego wchodzą: 

• sekcja ekonomiczno-finansowa, 
• sekcja administracyjno-gospodarcza i pracownicza. 

 
3. Dyrektor w przypadku potrzeby wykonywania konkretnych zadań może stworzyć 

samodzielne stanowiska pracy. 
 
4. Schemat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku zawarty jest 

w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
 
IV. Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Stacji 
 
 
§ 11.1. Do zadań Oddziału Epidemiologii należy: 
 
1) kontrola stanu sanitarnego obiektów służby zdrowia: 

• oddziałów szpitalnych, 
• placówek lecznictwa otwartego, 
• punktów szczepień, 
• prywatnych gabinetów lekarskich 
i wydawania decyzji w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych  
i zdrowotnych, 

2) terminowe i wnikliwe opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, analiza zachoro-
wań na podstawie posiadanych danych epidemiologicznych, 

3) podejmowanie działań zmierzających do poprawy zgłaszalności chorób zakaź-
nych, 

4) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej oraz przeciwe-
pidemiologicznej, przekazywanie ich do realizacji- obiektom wymienionych  
w ppkt. 1) oraz kontrola ich realizacji, 

5) wydawanie decyzji lub występowanie do kompetentnych organów o wydanie zarzą-
dzeń- w przypadkach określonych w przepisach o chorobach zakaźnych, 

6) współpraca z Weterynaryjną Inspekcją Sanitarną w zakresie zapobiegania 
wściekliźnie u ludzi, 

7) nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych, 
8) zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących nadzoru p/ epi-

demicznego oraz przedstawianie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitar-
nemu wniosków zmierzających do poprawy warunków higieniczno-sanitarnych na 
podległym terenie, 

9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzanych zabiegów dezynfek-
cji, dezynsekcji i deratyzacji, 

10) kontrola skuteczności procesów sterylizacji, nadzór nad pracą centralnej 
sterylizatorni w szpitalu SPSZOZ, 

11) pobieranie próbek do badań bakteriologicznych, 
12) obserwacje ognisk epidemicznych, organizowanie, prowadzenie i kontrolowanie 

prac związanych z unieszkodliwianiem źródeł i przecięcia dróg szerzenia za-
każenia, 

13) ewidencja, badanie i nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych oraz kontrole 
ich zatrudnienia, 
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14) współudział w akcji ratunkowej w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof che-
micznych itd., 

15) sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji o stanie sanitarnym 
obiektów zakładów opieki zdrowotnej oraz opracowywanie innych zagadnień do-
tyczących działalności oddziału, 

16) opracowywanie ocen i informacji o stanie sanitarno-higienicznym obiektów dla 
Starostwa Powiatowego, władz samorządowych i innych jednostek administracyj-
nych, 

17) bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 
18) opracowywanie planów pracy, 
19) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w za-

kresie nadzoru sanitarnego, 
20) współpraca z oddziałem laboratoryjnym poprzez koordynację jego pracy w za-

kresie badań bakteriologicznych, 
21) współudział w szkoleniu innych pracowników Stacji, 
22) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie dyrektora Stacji. 
 
 
2. Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy: 
 
1) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad należytym utrzymaniem nieru-

chomości, nad zakładami pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, nad stanem sanitarnym miast, osiedli i gmin, a także publicznych 
środków transportu, 

2) nadzór sanitarny nad kąpieliskiem morskim w Łebie i kąpielisk nad wodami po-
wierzchniowymi, 

3) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska , a zwłaszcza wody do spożycia, 
czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowi-
ska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, 

4) pobieranie próbek wody, gleby, powietrza i środków dezynfekcyjnych do badań 
laboratoryjnych, 

5) systematyczne gromadzenie materiałów z przeglądów i kontroli sanitarnych dla 
opracowania ocen sanitarnych nadzorowanego terenu oraz charakterystyki źró-
deł zaopatrzenia i jakości wody do spożycia, 

6) wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem norm i przepisów sanitarno- higie-
nicznych w w/w zakresie, 

7) udział w opiniowaniu obiektów komunalnych w ramach nadzoru sanitarnego, 
obiektów służących do zaopatrzenia ludności w wodę itd., 

8) opiniowanie imprez, masowych przemieszczeń ludności, 
9) opracowywanie decyzji w ramach postępowania administracyjnego i w postępowa-

niu egzekucyjnym w administracji, 
10) kompletowanie materiałów do sporządzania wniosków o ukaranie w sprawach  

o wykroczenia oraz oskarżeń w postępowaniu uproszczonym, 
11) załatwianie skarg w zakresie nieprawidłowości dot. obiektów będących w nad-

zorze higieny komunalnej, 
12) opracowywanie planów pracy i innych zadań zleconych przez dyrektora Stacji, 
13) opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji o stanie sanitarnym 

obiektów higieny komunalnej, 
14) opracowywanie ocen i informacji o stanie sanitarno-higienicznym obiektów dla 

Starostwa Powiatowego, władz samorządowych i innych jednostek administracyj-
nych, 

15) bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji i załatwienie bieżącej kore-
spondencji, 

16) uczestniczenie w szkoleniu pracowników Stacji. 
17) ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Stacji. 
 
 
3. Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy: 
 
1) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi środowi-

ska pracy: 
• kontrola sanitarna zakładów pracy, 
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• nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów o najwyższych dopuszczal-
nych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowi-
sku pracy 

• prowadzenie ewidencji nadzorowanych zakładów pracy, 
• kontrola i nadzór nad urządzeniami wytwarzającymi fale wysokiej częstotli-

wości, 
• nadzór nad gabinetami Rtg, 

2) kontrola przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty 
chemiczne do obrotu oraz przez użytkowników substancji lub preparatów che-
micznych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11.01.2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84 ze zmianami), 

3) kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory 
grupy IIA-R i IIB-R obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24.04.1997 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz.468 ze zmianami), 

4) kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez podmioty wprowadzające do ob-
rotu produkty biobójcze i substancje czynne przeznaczone do stosowania w 
produktach biobójczych i stosowania ich w działalności zawodowej, 

5) udział przy opiniowaniu przez komórkę zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 
projektów planów zagospodarowania terenu, przy budowie, modernizacji lub 
przebudowie zakładów oraz udział w odbiorach zrealizowanych inwestycji doty-
czących zagadnień higieny pracy, 

6) współpraca z oddziałem laboratoryjnym w zakresie badań środowiska pracy, 
7) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie dzia-

łalności na rzecz promocji zdrowia wśród załóg pracowniczych, 
8) prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby za-

wodowej i przygotowania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych, 
9) opracowywanie określonych ocen stanu higieny pracy i epidemiologii chorób 

zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy na podległym tere-
nie, celem przedstawienia odpowiednich wniosków zainteresowanym stronom, 

10) opracowywanie okresowych planów pracy oraz terminowa ich realizacja, 
11) opracowywanie okresowych sprawozdań oraz analiz i ocen stanu sanitarnego za-

kładów pracy, 
12) opracowywanie ocen i informacji o stanie sanitarno-higienicznym obiektów dla 

Starostwa Powiatu, władz samorządowych i innych jednostek administracyjnych, 
13) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami przy rozwiązy-

waniu spraw wynikających z nadzoru bieżącego nad warunkami pracy w zakła-
dach, 

14) uczestniczenie w szkoleniu pracowników Stacji, 
15) wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez dyrektora Stacji. 
 
 
 
4. Do zadań Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy: 
 
1) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i 

zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprze-
daży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego, 

2) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i 
zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami 
użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ko-
smetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi, 

3) pobieranie prób do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i moni-
toringu jakości zdrowotnej środków spożywczych wykonywanych przez laborato-
rium, wchodzące w skład zintegrowanych laboratoriów województwa pomorskiego, 

4) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie dzia-
łalności na rzecz zdrowego żywienia w ramach promocji zdrowia, 

5) udział w zwalczaniu ognisk chorób szerzących się drogą pokarmową, 
6) udział w opiniowaniu dokumentacji obiektów żywieniowych i żywnościowych w 

ramach nadzoru zapobiegawczego, 
7) kontrola terminowości badań lekarskich osób, dla których istnieje obowiązek 

poddawania się tym badaniom ze względów sanitarno- epidemiologicznych, 
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8) opracowywanie ocen stanu sanitarnego oraz wystąpień do władz samorządowych  
i innych jednostek administracyjnych oraz gospodarczych, 

9) opracowywanie ocen i informacji o stanie sanitarno-higienicznym obiektów dla 
Starostwa Powiatowego, władz samorządowych i innych jednostek administracyj-
nych, 

10) ocena działania służb kontroli wewnętrznej jakości zdrowotnej środków spo-
żywczych i używek, 

11) przeprowadzanie ocen struktury żywienia wybranych grup ludności, 
12) opracowywanie danych statystycznych, sprawozdań oraz zagadnień dotyczących 

działalności Oddziału, 
13) uczestniczenie w szkoleniu pracowników Stacji, 
14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji, 
15) wykonywanie innych czynności zleconych doraźnie przez dyrektora Stacji. 
 
 
5. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitar-

nego należy: 
 
1) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod względem wy-
magań higienicznych i zdrowotnych, 

2) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych, 

3) uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy obiektów, w tym także odbudowy, 
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, 

4) kontrolę przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w czasie budowy, 
modernizacji lub przebudowy obiektów i urządzeń, 

5) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz w przejmo-
waniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części, 

6) wyrażanie zgody na produkcję i obrót środkami spożywczymi, używkami i sub-
stancjami dodatkowymi w zakładach nowootwartych, 

7) wyrażanie zgody na włączanie do eksploatacji urządzeń do zaopatrywania w wo-
dę, 

8) dokonywanie oceny zgodności wykonania innych obiektu z zatwierdzonym projek-
tem, 

9) wydawanie zaświadczeń- opinii sanitarnych na podstawie przepisów szczegól-
nych, 

10) wydawanie opinii, co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi prze-
pisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których 
realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 

11) sporządzanie planów pracy i sprawozdań, 
12) prowadzenie obowiązującej dokumentacji związanej z nadzorem, 
13) udział w rozprawach administracyjnych i naradach poświęconych zagadnieniom 

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 
14) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie dyrektora Stacji. 
 
6. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. higieny dzieci i młodzieży nale-

ży: 
 
1) nadzór nad warunkami higieniczno- sanitarnymi w placówkach oświatowo- wycho-

wawczych, opiekuńczych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, 
2) nadzór nad warunkami higieny procesów nauczania, 
3) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i 

zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placów-
kach, 

4) opiniowanie obiektów w zakresie przygotowania placówek do wypoczynku dzieci 
i młodzieży pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, 

5) opracowywanie ocen stanu sanitarno-higienicznego obiektów oświatowo- wycho-
wawczych, 
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6) przeprowadzanie pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w placówkach 
oświatowo- wychowawczych, 

7) nadzór nad substancjami chemicznymi w szkołach, 
8) wystąpienia w sprawie stanu i warunków sanitarnych do organów prowadzących 

placówki oświatowo- wychowawcze, 
9) prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem, rejestru decyzji i manda-

tów karnych, 
10) prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów, sporządzanie planów pracy i 

sprawozdań, 
11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji w sprawach dotyczących 

zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, zbiorowych zatruć, zanieczysz-
czenia powietrza w placówkach oświatowo- wychowawczych oraz opiniowania i 
odbioru obiektów pod względem higieniczno0 sanitarnym, 

12) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie dyrektora Stacji. 
 
 
7. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji 

zdrowia należy: 
 
1) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działalności oświatowo- zdrowotnej 

prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, placówki wychowawcze, 
organizacje pozarządowe i środki masowego przekazu, 

2) inicjowanie i wytaczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zapoznania 
społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad 
higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętno-
ści udzielania pierwszej pomocy, 

3) popularyzowanie zasad higieny i metod zapobiegania chorobom, kształtowanie 
odpowiednich postaw i zachowań pro zdrowotnych, pobudzanie aktywności spo-
łecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez: 
- wdrożenie i monitorowanie programów promujących zdrowie, 
- udostępnianie środków dydaktycznych, 
- udzielanie porad i informacji, w porozumieniu i ścisłej współpracy z inny-

mi komórkami organizacyjnymi Stacji, w zakresie zapobiegania i eliminowa-
nia negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i bio-
logicznych na zdrowie ludzi, 

4) ocenianie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne 
placówki oświatowo-wychowawcze oraz środki masowego przekazywania, przez pu-
bliczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne gabinety lekar-
skie i inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w 
prowadzeniu tej działalności, 

5) inspirowanie, organizowanie i koordynowanie działalności oświatowo- zdrowot-
nej na terenie własnego zakładu i innych nadzorowanych placówek, 

6) ustalenie kierunków działania, opracowywanie własnych planów pracy i dla 
podległych placówek zakładów opieki zdrowotnej, w oparciu o zalecenia Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku i o własne rozeznanie 
potrzeb, 

7) badanie stanu kultury zdrowotnej społeczeństwa w celu stałego jej podnosze-
nia, 

8) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności innych komórek organizacyj-
nych Powiatowej Stacji na rzecz promocji zdrowia w zakresie pracy oświatowo-
zdrowotnej, 

9) rozwijanie współpracy ze Starostwem Powiatowym, z władzami samorządowymi, 
instytucjami bądź placówkami prowadzącymi działalność oświatowo-zdrowotną w 
ramach promocji zdrowia, 

10) organizacja i prowadzenie kształcenia, dokształcania lub poradnictwo indywi-
dualne dla organizatorów działalności na rzecz promocji zdrowia w zakresie 
metodyki oświaty zdrowotnej, 

11) ocenianie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne 
placówki oświatowo-wychowawcze, środki masowego przekazu, zakłady opieki 
zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy 
w prowadzeniu tej działalności, 
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12) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z działalnością oświa-
ty zdrowotnej, 

13) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie dyrektora Stacji. 
 
 
8. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy d/s statystyki należy: 
 
1) zbieranie i opracowywanie materiałów statystycznych, 
2) prowadzenie bieżącej i okresowej sprawozdawczości, 
3) sporządzanie okresowych analiz liczbowych o sytuacji epidemiologicznej  

i stanu higieniczno-sanitarnego terenu mu podległego, 
4) zestawianie danych statystycznych i opracowywania ogólnych sprawozdań  

z działalności Stacji na podstawie materiałów opracowanych przez jej komórki 
organizacyjne, 

5) prowadzenie ewidencji i rozliczeń mandatów karnych, 
6) realizacja prac obliczeniowych związanych z przygotowaniem materiałów do 

analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarno-higienicznego terenu 
objętego nadzorem sanitarnym, 

7) prowadzenie nadzoru organizacyjno-metodycznego nad sprawozdawczością Stacji, 
8) przekazywanie meldunków i informacji do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epi-

demiologicznej w Gdańsku, sąsiednich stacji lub innych zainteresowanych jed-
nostek, 

9) wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez dyrektora Stacji. 
 
9. Do zadań Oddziału laboratoryjnego należy: 
• koordynacja badań laboratoryjnych w poszczególnych zakresach z odpowiednimi 

oddziałami bieżącego nadzoru sanitarnego, 
• kompleksowe badanie prób i ich analiza z terenu objętego tym nadzorem, 
• systematyczne gromadzenie danych z uzyskanych wyników dla opracowywania ocen 

sanitarnych nadzorowanego terenu. 
 
9.1. Do zadań laboratorium bakteriologicznego należy: 
1) badanie osób zdrowych na nosicielstwo duru i para- durów oraz innych salmo-

nelloz, 
2) badanie kału u ozdrowieńców, osób ze styczności i nosicieli pałeczek Salmo-

nella i Shigella, 
3) badania bakteriologiczne prób czystościowych z oddziałów szpitalnych, zakła-

dów fryzjerskich, kosmetycznych, itd., 
4) badania skuteczności sterylizacji, 
5) bieżące prowadzenie rejestrów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, 
6) opracowywanie danych statystycznych z badań przeprowadzanych w laboratorium, 
7) współpraca z Oddziałem Epidemiologii. 
 
9.2. Do zadań laboratorium badań środowiska komunalnego należy: 
1) badania laboratoryjne próbek wody z urządzeń służących do zaopatrywania lud-

ności, dostarczanych przez osoby przeszkolone w zakresie poboru prób wody  
z terenu działania Stacji, 

2) badania laboratoryjne próbek wody z nowowybudowanych studni i sieci wodocią-
gowych oraz w ramach ekspertyz, 

3) badania laboratoryjne próbek wód powierzchniowych na cele rekreacyjne oraz 
badania wody morskiej, 

4) badania próbek wódy do spożycia z terenu powiatu kartuskiego i wejherowskie-
go w ramach zintegrowanego systemu laboratoriów województwa pomorskiego, 

5) załatwianie skarg w zakresie oceny jakości wód do picia i na potrzeby gospo-
darcze, 

6) pomiary stężeń niektórych czynników szkodliwych w powietrzu atmosferycznym, 
7) pomiary natężenia hałasu środowiskowego, 
8) opracowywanie planów pracy w zakresie nadzoru i badań nad zaopatrzeniem lud-

ności w wodę do picia i celów rekreacyjnych, 
9) opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji dot. zaopatrzenia w wo-

dę, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i hałasu, 
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10) opracowywanie wyników badań, ich kodowanie oraz prowadzenie obowiązującej 
dokumentacji i załatwianie bieżącej korespondencji, 

11) wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez dyrektora Stacji. 
 
9.3. Do zadań laboratorium badań środowiska pracy należy: 
1) pomiary zapylenia, czynników chemicznych, hałasu, mikroklimatu i oświetlenia 

na stanowiskach pracy wg planu opracowanego w oparciu o wnioski komórki nad-
zoru bieżącego, 

2) pomiary dla innych komórek organizacyjnych Stacji, w ramach prowadzonego 
przez nie bieżącego nadzoru sanitarnego, 

3) pomiary w związku ze składanymi skargami na warunki pracy w zakładach pracy, 
4) wydawanie, na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych w świetle obo-

wiązujących norm, orzeczeń i opinii o warunkach pracy w zakładach, 
5) opracowywanie okresowych planów pracy i terminowe ich wykonywanie, 
6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 
7) opracowywanie okresowych sprawozdań, analiz i ocen z przeprowadzonych badań  

środowiskowych, 
8) wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez dyrektora Stacji. 
 
 
9.4. Do zadań sekcji analiz instrumentalnych należy: 
 
1) wykonywanie pomiarów substancji szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pra-

cy i w środowisku komunalnym wg planu ustalanego z komórkami nadzoru bieżą-
cego Stacji: Oddziału Higieny Pracy, Oddziału Higieny Komunalnej itp., 

2) wykonywanie badań toksykologicznych w związku ze składanymi skargami na wa-
runki pracy w zakładach pracy, w budynkach mieszkalnych, obiektach szkolnych 
itd., 

3) wykonywanie analiz toksykologicznych powietrza, 
4) wykonywanie pomiarów badań wody, ścieków, osadów i gleby na zawartość metali 

ciężkich, WWA, substancji ropopochodnych itd., 
5) opracowywanie okresowych planów pracy i przestrzeganie terminowości ich re-

alizacji, 
6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 
7) opracowywanie okresowych sprawozdań, analiz i ocen z przeprowadzonych badań 

środowiskowych warunków pracy, badań z zakresu higieny komunalnej itd., 
8) wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez dyrektora Stacji. 
 
 
 
10. Do zadań sekcji administracyjno-gospodarczej i pracowniczej należy:. 
 
1) zaopatrzenie, gospodarka materiałowa oraz prawidłowe składowanie materiałów 

w Stacji, 
2) konserwacja, remont budynków, sprzętu i urządzeń Stacji, 
3) sprawowanie bezpieczeństwa ppoż. w Stacji, 
4) zabezpieczenie należytego stanu sanitarno- porządkowego Stacji, 
5) dbanie o estetyczny wygląd posesji i pomieszczeń stacyjnych, 
6) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Stacji, 
7) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi, 
8) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem stacyjnego środka transportu, 
9) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Stacji w zakresie spraw 

administracyjno- gospodarczych, 
10) prowadzenia ewidencji stanu zapasów materiałowych w zakresie zaopatrzenia  

w odczynniki, szkła, materiałów biurowych itp., i stanu ewidencyjnego szcze-
pionek przekazywanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  
w Gdańsku, 

11) dbanie o terminowe pranie odzieży ochronnej i roboczej pracowników Stacji, 
12) obsługiwanie kasy Stacji i sporządzanie raportów kasowych, 
13) przygotowanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników, 
14) sporządzanie przelewów, 
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15) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie dyrektora Stacji. 
 
 
 
11. Do zadań sekcji ekonomiczno- finansowej należy: 
 
1. Prowadzenia spraw budżetowo- finansowych Stacji poprzez: 
1) sporządzanie planów finansowo- budżetowych oraz ich realizacja, 
2) dekretowanie dowodów kasowych i bezgotówkowych zatwierdzonych do realizacji, 
3) bieżące i systematyczne księgowanie realizowanych dochodów i wydatków, 
4) terminowe odprowadzanie podatków od wynagrodzeń pracowniczych i terminowe 

odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne 
itd., 

5) sprawdzania rachunków oraz delegacji pod względem rachunkowym i formalnym, 
sporządzanie list płac, 

6) sporządzanie rocznych informacji o dochodach i podatkach pracowników Stacji. 
 
2. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi: 
1) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansu 

rocznego, 
2) nadzór nad sporządzaniem i rozliczaniem rocznej inwentaryzacji środków trwa-

łych, przedmiotów nietrwałych i materiałów. 
 
3. Prowadzenie analityki kont w zakresie wydatków i dochodów budżetowych. 
4. Rozliczanie inwentaryzacji rocznej przy współudziale kierownika sekcji admi-

nistracyjno- gospodarczej i pracowniczej, 
5. Dbanie o terminową windykację należności płatniczych, za wykonane czynności 

przez Stację, a w razie konieczności przekazywanie tych spraw do ściągnięcia 
w trybie postępowania egzekucyjnego. 

6. Prowadzenie dokumentacji dot. zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz 
sporządzanie listy płatniczej w oparciu o posiadaną dokumentację. 

7. Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie dyrektora Stacji. 
 
 
12. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy d/s bhp i oc należy: 
 
1) udział w ocenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy  

w podejmowanych pracach modernizacyjnych i remontowych pomieszczeń Stacji 
oraz przy wprowadzaniu do użytkowania nowych urządzeń technicznych, 

2) udział w ustalaniu szczegółowych zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w Stacji oraz 
udział w ocenach z punktu widzenia spełnienia przez nich obowiązków wynika-
jących z art. 233 i 235 Kodeksu Pracy, 

3) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekar-
skich. 

4) uczestniczenie w pracach, powołanej przez dyrektora Stacji, komisji bezpie-
czeństwa i higieny pracy, w zakresie zapobiegania chorobom zawodowym i wy-
padkom przy pracy, 

5) inicjowanie i rozwijanie na terenie Stacji różnych form popularyzacji pro-
blematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 

6) współpracę z właściwymi komórkami Stacji lub osobami, w szczególności w za-
kresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzi-
nie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych 
pracowników, 

7) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opra-
cowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wy-
padków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych 
wniosków, 
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