
 

 

 

U z a s a d n i e n i e  d o :  

 

Schemat organizacyjny Urzędu Zdrowia Publicznego, Inspekcji Sanitarnej (IS) i Inspekcji 

Weterynaryjnej i Bezpieczeństwa Żywności (IWiBŻ) 

 

 

Aktualnie w Polsce nadzór nad bezpieczeństwem zdrowia publicznego jest 

realizowany w 95% przez Inspekcję Weterynaryjną (IW) i Państwową Inspekcję Sanitarną 

(PIS). Inspekcje te są centralnymi organami administracji rządowej i są usytuowane w dwóch 

resortach: Inspekcja Weterynaryjna nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 

Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzorowana przez Ministra Zdrowia. Aktywność tych 

dwóch inspekcji nie jest do końca skoordynowana, pomimo że obejmuje tak ważne 

zagadnienia jak zwalczanie chorób zakaźnych, w tym zoonoz oraz bezpieczeństwo 

żywności. Wiele zadań realizowanych przez te inspekcje, w pewnych obszarach nakładają 

się: np. laboratoryjne badania diagnostyczne, kontrole urzędowe podmiotów itp. Dlatego też 

w celu usprawnienia funkcjonowania organów Państwa w wymienionym zakresie celowym 

jest utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego naczelnego organu administracji rządowej 

podległemu  Prezesowi Rady Ministrów, w skład którego winny wchodzić Krajowe 

Centrum Promocji Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja 

Weterynaryjna i Bezpieczeństwa Żywności z właściwymi biurami (projekt - schemat 

organizacyjny). W skład struktury Urzędu Zdrowia Publicznego winny wchodzić pięć 

departamentów: departament sanitarny, departament bezpieczeństwa żywności i weterynarii, 

departament promocji zdrowia, departament prawny, departament współpracy z zagranicą. 

Ciało doradcze dla Prezesa Urzędu Zdrowia Publicznego stanowiłaby Rada Zdrowia 

Publicznego, natomiast ocenę ryzyka w rozumieniu rozporządzenia 178/2002 Komisji 

Europejskiej prowadziłoby Konsorcjum Instytutów Zdrowia Publicznego. Duże znaczenia 

dla prozdrowotnej polityki Państwa będzie miało Krajowe Centrum Promocji Zdrowia z 

jego strukturami wojewódzkimi, które realizowałoby między innymi cele operacyjne 

nakreślone przez Narodowy Program Zdrowia . Funkcjonowanie Urzędu Zdrowia 

Publicznego zostanie oparte o obecnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące 

Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które powinny zostać 

spionizowane i dysponować wydzielonym, własnym budżetem. Wybrane zadania zostaną 

przejęte z Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa. 

To zespolenie merytoryczne i funkcjonalne trzech filarów Urzędu Zdrowia 

Publicznego z wybranymi zadaniami ochrony środowiska i nasiennictwa winno zwiększyć 

sprawność i efektywność ochrony zdrowia publicznego, wpłynąć korzystnie na zdrowie 

Polaków, zwiększyć sprawność przy zwalczaniu chorób zakaźnych oraz bezpieczeństwo 

żywności, a tym samym ugruntować wysoką pozycję polskich inspekcji we Wspólnocie 

Europejskiej. Przyczyni się również do podniesienia konkurencyjności polskiej żywności w 

UE i w krajach trzecich. 

 


