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1.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Uwaga o
charakterze
ogólnym

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Związek Powiatów Polskich
negatywnie opiniuje przedstawioną
w projekcie propozycję odejścia od
modelu administracji zespolonej w
organizacji Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

W uzasadnieniu do projektu ustawy
wskazano, że ustanowienie
administracji niezespolonej w
przedmiotowym obszarze cyt.
„przyczyni się do sprawnej realizacji
jednolitej strategii i polityki rządu w
obszarze ochrony zdrowia
publicznego. Takie rozwiązanie
organizacyjne zapewni większą
sprawność działania organów
Inspekcji, ale także jest warunkiem
koniecznym do uzyskania przez
Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego pełnej
koordynacji nad realizacją zadań
przez Państwową Inspekcje
Sanitarną”. Znamienne jest to, że w
uzasadnieniu do projektu nie
zawarto żadnych argumentów, które
przemawiałby nad wyższością
modelu administracji niezespolonej

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Art. 1 pkt 2

Skreślenie przepisu

Art. 1 pkt 3 i 4, 11

Skreślenie przepisu

2.

3.

nad zespoloną. Zwracamy uwagę, że
nawet jeżeli zaletą tej pierwszej ma
być lepsza koordynacja zadań to taki
efekt nastąpi wyłącznie w układzie
pionowym a nie poziomym.
Inspekcja sanitarna nie działa w
prawnej i administracyjnej próżni.
Jej zadania są komplementarne
względem innych obszarów
administracji publicznej (polityka
rolna, ochrona środowiska,
zarządzanie kryzysowe).
Budowanie pionowej administracji
niezespolonej nie sprzyja ani
koordynacji działań w układzie
międzyresortowym ani nie sprzyja
racjonalnemu wydatkowaniu
środków publicznych w przypadku
„zachodzenia” na siebie kompetencji
organów inspekcji z kompetencjami
innych organów. Abstrahujemy od
tego, że przedstawiony projekt
kompletnie kłóci się z
zapowiadanym przez Ministra
Rozwoju odchodzeniem od tzw.
„polski resorowej” w kierunku
koordynacji polityki
międzyresortowej. Zwracamy
uwagę, że to drugie gwarantuje
model administracji zespolonej.
Zwracamy uwagę, że nawet w
przypadku wdrożenia modelu
administracji niezespolonej nie ma
żadnych przeciwskazań aby o tym co
dzieje się na danym terenie i ma
wpływ na funkcjonowanie
mieszkańców informowany był
starosta.
Uzasadnienie jak w punkcie 1
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Art. 1 pkt 6

4.

Skreślenie przepisu

Zwracamy uwagę, że nawet w
przypadku wdrożenia modelu
administracji niezespolonej nie ma
żadnych racjonalnych przesłanek do
odebrania organom jednostek
samorządu terytorialnego do
występowania wnioskami o
podjęcie działań w celu zapewnienia
należytego stanu bezpieczeństwa
sanitarnego lub o podjęcie działań
zmierzających do usunięcia tego
zagrożenia. Nie są nam znane
przypadki aby samorządy
nadużywały tej kompetencji a
umożliwia ona szybkie reagowanie
w przypadku zagrożenia zdrowia i
życia mieszkańców.
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