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Dział 2. Zapobiegawczy nadzór sanitarny
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Dział 3. Graniczna kontrola sanitarna żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
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Dział 4. Wojewódzkie, powiatowe i graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne
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Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod nr telefonu
(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy) *

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wy łącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

Objaśnienia do formularza MZ-45
Dział 1. Działalność kontrolno-represyjna
KOLUMNY 01-04 - dotyczą badań prowadzonych przez komórki organizacyjne stacji sanitarno-epidemiologicznych w ramach
wykonywania czynności związanych z realizacją zadań należących do państwowych inspektorów sanitarnych w zakresie sprawowania
zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego określonego ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.).
UWAGA: Nie należy wpisywać badań wykonywanych w ramach działalności usługowej.
Liczbę badań i oznaczeń wykazują w swoim sprawozdaniu tylko te stacje sanitarno-epidemiologiczne, które faktycznie je wykonały.
Badania - pojęcie określające kierunek oceny zjawiska lub pobranego materiału. Badanie może składać się zarówno z serii wymaganych
metodyką oznaczeń chemicznych, fizycznych (w tym organoleptycznych) lub mikrobiologicznych, jak i oznaczenia pojedynczego.
Badanie chemiczne - to badanie mające na celu określenie zawartości poszczególnych składników i zanieczyszczeń, a także innych
parametrów chemicznych.
Badanie fizyczne - to badanie mające na celu określenie właściwości lub cech fizycznych materiału lub zjawiska.
Badanie mikrobiologiczne - to badanie mające na celu stwierdzenie obecności czynników biologicznych w pobranym materiale, np.
bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów lub wytwarzanych przez nie toksyn. Do badań mikrobiologicznych zalicza się również badania
hydrobiologiczne i helmintologiczne.
Oznaczenie:
1) określenie wielkości pojedynczego parametru chemicznego,
2) określenie wielkości pojedynczego parametru fizycznego badanego zjawiska lub materiału,
3) stwierdzenie obecności danego czynnika biologicznego określoną metodą, np. mikroskopową, hodowlaną, serologiczną czy
molekularną,
-

bez względu na liczbę odczytów wymaganych przez metodykę.

Próbka - jednolity materiał pobrany w celu wykonania badań.
KOLUMNA 01
Wiersze 1-10 - należy podać liczbę badań ogółem. Liczba badań nie stanowi sumy oznaczeń z rubryk 2 -4. Może być ona równa lub mniejsza
od liczby oznaczeń.
Wiersz 3 - badanie to określenie parametrów (lub grupy parametrów), jakie oznaczano w jednej próbce, np. jeżeli próbka była badana w
kierunku pestycydów, to należy podać 1 badanie (bez względu na liczbę oznaczanych pestycydów); jeżeli próbka była badana w kierunku
Listeria i Salmonella, to należy podać 2 badania; jeżeli ta sama próbka była badana w kierunku pestycydów, metali, organoleptycznie i na
znakowanie to należy podać 4 badania - bez względu na liczbę oznaczonych pestycydów i metali.
Wiersz 6 - należy podać:
np. przy aparacie rtg:
-

badanie w kierunku jakości aparatu rtg,

-

badanie w kierunku skuteczności osłon,

-

badanie na stanowisku pracy.

Przy źródle PEM:
-

badanie jednej składowej pola e-m celem wyznaczenia stref ochronnych (2 badania będą przy wyznaczeniu stref ochronnych dla

-

badanie jednej składowej pola na stanowisku pracy (2 badania będą przy wyznaczeniu wartości składowej elektrycznej i

składowej elektrycznej i magnetycznej),

magnetycznej na stanowisku pracy).
Przy badaniu skażeń promieniotwórczych:
-

liczba zbadanych prób, bez względu na liczbę sporządzanych próbek z jednego pobranego produktu.

Wiersz 7 - za jedno badanie należy przyjąć np.: ogół oznaczeń mikrobiologicznych wykonanych w kierunku wykrycia i identyfikacji

danego czynnika biologicznego w materiale pobranym od pacjenta, niezależnie od liczby oznaczeń i metody ich wykonania (np.
mikroskopowe, hodowlane, serologiczne) oraz niezależnie od liczby i rodzaju pobranych od pacjenta próbek materiału (np. krew, płyn
mózgowo-rdzeniowy, treść żołądkowa, kał), z których oznaczenia były wykonywane. Natomiast oznaczenia wykonane w kierunku
wykrycia np. 2 lub 3 różnych czynników biologicznych w materiale pobranym od jednego pacjenta należy liczyć odpowiednio jako 2 lub
3 badania.
KOLUMNY 02-04 - dotyczą wykonanych oznaczeń.
KOLUMNA 02
Wiersz 3 - należy podać oznaczenia chemiczne, tj. sumę danych z wierszy: 43a i 44a działu 2 formularza MZ-48.
Wiersz 4 - zgodnie z objaśnieniami do formularza MZ-50.
Wiersz 6 - należy podać oznaczenia aktywności jednego izotopu z próbki przygotowanej metodą chemiczną.
Wiersz 7 - należy podać np.: liczbę wykonanych oznaczeń stężenia roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych wykonanych
metodami chemicznymi (np. oznaczenie wykonane wskaźnikiem paskowym) lub fizycznymi (np. pomiar gęstości roztworu).

KOLUMNA 03
Wiersz 3 - należy podać zbadane parametry fizyczne, takie jak np. zawartość wody, suchej masy, obecność szkodników i ich pozostałości,
pleśni (makroskopowo), gęstości ekstraktu, ciał obcych, tj. sumę danych z wierszy 43c,d oraz 44c,d działu 2
formularza MZ-48.
Wiersz 4 - zgodnie z objaśnieniami do formularza MZ-50.
Wiersz 6 - należy podać:
-

oznaczenie aktywności jednego izotopu w próbce metodą spektrometryczną,

-

liczbę wykonanych pomiarów przy źródłach rtg, PEM.

KOLUMNA 04
Wiersz 3 - należy podać sumę danych z wierszy 43b oraz 44b działu 2 formularza MZ-48.
Wiersz 7 - należy podać liczbę wykonanych metodami mikroskopowymi, hodowlanymi, serologicznymi (immunologicznymi) lub
molekularnymi (genetycznymi) oznaczeń materiału pobranego od osób zakażonych lub chorych na chorobę zakaźną, osób podejrzanych o
zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną albo osób zdrowych (ozdrowieńcy lub nosiciele). Ponadto należy uwzględnić
bakteriologiczne badania czystościowe (kontrola procesów sterylizacji i dezynfekcji) wykonane w podmiotach leczniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) i innych jednostkach.
Należy podać jedynie liczbę oznaczeń wykonanych w ramach sprawowania zapobiegawczego lub bieżącego nadzoru sanitarnego oraz
prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, z wyłączeniem oznaczeń wykonanych w ramach badań diagnostycznych służących
wyłącznie celom terapeutycznym i niezwiązanych ze sprawowaniem nadzoru epidemiologicznego.
KOLUMNA 05 - należy podać liczbę pobranych próbek. Jako pobranie próbki, a nie jako badanie, należy wykazać również przypadki,
gdy dana stacja wstępnie przygotowuje pobrany materiał, który jest jednak badany przez inną stację.
Wiersz 2 - należy wykazać pobór próbki wody powierzchniowej, wody do picia z urządzenia w przypadku, gdy nie przeprowadza się
kontroli urządzenia, tylko pobiera próbkę do badania laboratoryjnego.
KOLUMNA 06 - dotyczy wszystkich kontroli przeprowadzonych przez państwowego inspektora sanitarnego lub pracowników
upoważnionych do wykonywania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego określonych czynności kontrolnych -

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarnoepidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu
państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2 poz. 10).

1) WSSE wpisuje liczbę kontroli wykonanych przez PWIS: a) w I
instancji dotyczących:
-

spraw przejętych z art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarne j,

-

sprawowania ustawowego nadzoru zapobiegawczego i bieżącego zastrzeżonego dla PWIS,

-

skarg na działalność PPIS oraz kontroli przeprowadzonych w wyniku specjalnych akcji,

b) w II instancji.
2) PSSE lub GSSE wpisuje liczbę wszystkich kontroli przeprowadzonych przez państwowego inspektora sanitarnego w ramach sprawowanego
zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego określonego ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wiersz 2 - do liczby kontroli należy wliczać kontrole hałasu oraz powietrza.
Wiersz 3 - należy podać sumę liczb: z kolumny 8, wiersza 34 działu 1 oraz z kolumny 17, wiersza 05 działu 4 formularza MZ-48 (pomniejszoną
o liczbę kontroli wykonanych w zakładach żywności, żywienia i przedmiotów użytku przez pracowników innych komórek organizacyjnych stacji
sanitarno-epidemiologicznych).

Wiersz 4 - należy również uwzględnić postępowania w sprawie chorób zawodowych (zgodnie z objaśnieniami do druku MZ -50 dział I.B. pkt 3
lit. b).

Wiersz 7 - oprócz kontroli należy podać również dochodzenia epidemiologiczne (wywiady).
Wiersz 8 - Liczba kontroli przeprowadzonych przez komórki zapobiegawczego nadzór u sanitarnego.
Wiersz 9 - nadzór nad środkami zastępczymi.
Wiersz 10 - np. wizytacje pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

KOLUMNY 07, 09 i 11 - należy ująć wszystkie decyzje, wydane przez państwowego powiatowego, państwowego granicznego i państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego w wyniku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, a także decyzje, na mocy których strona
nabyła prawo, jak również decyzje wydane przez ten sam organ zmieniające treść wydanych decyzji, w rozbiciu na wyszczególnione komórki
organizacyjne.

Wiersz 4 - należy również uwzględnić decyzje w sprawie chorób zawodowych.
Wiersz 6 - należy również uwzględnić decyzje zezwalające na nabycie i stosowanie źródeł rtg.
Wiersz 8 - należy podać wszystkie decyzje wydane przez komórki zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
KOLUMNY 08, 10 - należy wykazać decyzje wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
w rozbiciu na wyszczególnione komórki

KOLUMNA 12 - należy wykazać wszystkie wydane postanowienia - niezależnie, czy dotyczą istoty sprawy, czy też aspektów proceduralnych
postępowania.

KOLUMNA 13 - należy wskazać liczbę tytułów wykonawczych.
KOLUMNA 14 - należy podać liczbę wniosków o ukaranie złożonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej do sądów na podstawie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, z późn. zm.).

Wiersz 3 - należy podać liczbę z kolumny 16 wiersz 34 działu 1 formularza MZ-48.
KOLUMNA 15 - obowiązuje zgodność danych ze sprawozdaniem PG-P2 „Sprawozdanie z czynności dochodzeniowych prowadzonych przez
oskarżycieli, innych niż prokurator”.

KOLUMNA 16
Wiersz 3 - należy podać liczbę z kolumny 13 wiersz 34 działu 1 formularza MZ-48.

KOLUMNA 17
Wiersz 3 - należy podać liczbę z kolumny 14 wiersz 34 działu 1 formularza MZ-48.
KOLUMNA 18 i 19
Należy wykazać odpowiednio liczbę i kwotę kar pieniężnych nałożonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego
w formie decyzji administracyjnych.

Dział 2. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Wiersz 02 - 07 - liczba stanowisk zajętych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 48, art. 53 i art. 54
w związku z art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), dla dokumentów wymienionych w art. 46 i 47
przywołanej ustawy. W kolumnie 2 w wierszach 02 i 03 należy podać liczbę stanowisk w zakresie odmowy uzgodnienia odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W kolumnie 2 w wierszach 06 i 07 należy podać liczbę opinii negatywnych dla
projektowanego dokumentu.

Wiersz 08 - liczba stanowisk zajętych w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy w trybie art. 11 pkt 5 lit. k ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293),
z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871).

Wiersz 09 - liczba stanowisk zajętych w ramach opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w trybie
art. 17 pkt 6 lit. a tiret 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w oparciu o art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wiersz 10 - 21 - liczba stanowisk (uzgodnień i opinii) wydanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie:
art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 , art. 90 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W kolumnie
2 w wierszach 16 - 21należy podać liczbę opinii negatywnych w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Wiersz 22 - 25 - liczba uzgodnień dokumentacji projektowych dokonanych na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.), w tym uzgodnień dokumentacji projektowej dokonanych przez rzeczoznawców do

spraw sanitarnohigienicznych
Wiersz 26 - 28 - liczba stanowisk dotyczących zgód, w tym dotyczących odstępstw od przepisów (również w drodze decyzji), opinii i uzgodnień
(również w drodze postanowienia), zajętych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), w tym w trybie § 2 ust. 2 i ust. 3a tego
rozporządzenia i innych przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz na podstawie
innych przepisów.

Wiersze 29 - 30 – liczba opinii wydanych na podstawie art. 101l ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13 ust. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1862, z późn. zm.).

Wiersz 31 – liczba opinii wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 lit a tiret 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020
r. poz. 802, z późn. zm.).

Wiersz 32 - 34 - liczba stanowisk zajętych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w związku z art. 3 pkt 3 ustawy

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 32 ust. pkt 4 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1568, z późn. zm.). W przypadku wydania sprzeciwu na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, to sprzeciw ten należy wykazać tylko w wierszach 35 - 37.

Wiersz 35 - 37 - liczba sprzeciwów (w drodze decyzji) wydanych na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.

Wiersz 38 – 40 - liczba innych stanowisk niż wymienione w wierszach 01- 37 dotyczących w szczególności projektu i opisu osłon stałych
gabinetów wyposażonych w aparaty rtg wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz. 1325), zgody udzielonej na podstawie art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473), wydanych na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - innych niż w wierszach 32-34, uzgadniania projektów uchwał sejmiku województwa
dotyczących utworzenia strefy przemysłowej na podstawie art. 136d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz
zajętych na podstawie innych przepisów.

Wiersz 41 - 42 - liczba przeprowadzonych kontroli, w tym obiektów w trakcie budowy - dotyczy wszystkich kontroli z zakresu zapobiegawczego
nadzoru sanitarnego, w tym kontroli przeprowadzonych w związku z zajmowaniem stanowisk w dotyczących spełnienia wymagań jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, przeprowadzonych przez państwowego inspektora
sanitarnego lub pracowników upoważnionych do wykonywania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego określonych czynności kontrolnych
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarnoepidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu
państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2 poz. 10).

Wiersz 43 - liczba spraw przejętych od państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych przez państwowych wojewódzkich inspektorów
sanitarnych w trybie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wiersz 44 - liczba skarg wniesionych do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

