
NK.ZN.055.214.2021 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12 kwietnia 2021 r. (znak: V.7018.159.2021.TS), w sprawie 

nadzoru sprawowanego nad działalnością organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

uprzejmie informuję, co następuje.

Pismem z 16 lutego 2021 r. Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego 

i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich1 poinformował Dyrektora 

Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Sanitarnego2 o podjęciu działań 

wyjaśniających w związku ze sprawą prowadzoną przez organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie. 

Przedmiotowa sprawa, zdaniem ww. Dyrektora ZPAG BRPO, dotyczyła realizacji zadań 

związanych z postępowaniem administracyjnym. Jednocześnie Dyrektor ZPAG BRPO, 

powołując się na art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich3, wskazał na potrzebę zbadania przedmiotowej sprawy w ramach nadzoru 

nad działalnością organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i podjęcia stosownych działań 

nadzorczych. Mając na uwadze powyższe, Główny Inspektor Sanitarny, pismem z dnia 

17 lutego 2021 r. (znak: NK.ZN.055.214.2021), przekazał sprawę właściwemu organowi - 

państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

1 Dalej: „ZPAG BRPO”.
2 Dalej: „NK GIS”.
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 627, dalej: „ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich”.
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Pragnę zauważyć, że zgodnie z wyżej przywołanym art. 12 ust. 2 ustawy o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich, podejmując sprawę Rzecznik może zwrócić się o zbadanie sprawy lub 

jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli 

państwowej, zawodowej lub społecznej. Mając zatem na uwadze powyższy przepis prawa, 

jak i zakres przedłożonej sprawy, Rzecznik Praw Obywatelskich winien zwrócić się 

do właściwego organu, którym zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej4 jest ww. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.  

Na mocy przywołanego przepisu,  w postępowaniu administracyjnym organami wyższego 

stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są w stosunku 

do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego - 

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. 

Niezależnie od powyższego, dodatkowo należy zauważyć, że pismo Dyrektora ZPAG 

BRPO z 16 lutego 2021 r.  nie spełniało wymogów art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, albowiem zarówno nie zostało wystosowane przez 

organ (tj. Rzecznika Praw Obywatelskich) ani przedłożone do organu. Pomimo powyższego, 

Główny Inspektor Sanitarny podjął niezwłoczne działania i przekazał sprawę do właściwego 

organu. 

Odnosząc się zaś do pisma Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 kwietnia 

2021 r. (znak: V.7018.159.2021.TS) informuję, że wobec Dolnośląskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu podjęte zostaną stosowne działania 

nadzorcze.

Tym samym, dziękując za zainteresowanie  w zakresie realizacji działań Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, uprzejmie proszę o dalsze wspieranie tychże działań, realizowanych  w   

 trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i życie obywateli.

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

4 Dz. U. z 2021 r. poz. 195.
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