
ZATWIERDZAM  

Mariusz Kamiński 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
1) 

        

  

Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 r. 

ZARZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi 

Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu 

Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 

poz. 779, z 2017 r. poz. 131 i poz. 1180 oraz z 2019 r. poz. 1371) wprowadza się następujące 

zmiany: 

                                                 
1) 

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki w dniu 22 sierpnia 2019 r. upoważnił na podstawie art. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z z 2020 r. poz. 568 i 695), w 

związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o  wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) Pana Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do 

zatwierdzania statutów oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich. 



1) w § 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do zakresu działania Wydziału należy realizacja zadań Wojewody w zakresie 

koordynacji pracy zespołów ratownictwa medycznego.”; 

2) w § 26 w pkt 13 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-24 w 

brzmieniu: 

„14) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku; 

15) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.; 

16) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim; 

17) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu; 

18) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli; 

19) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach; 

20) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie; 

21) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie; 

22) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze; 

23) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu; 

24) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.”; 

3) w § 27 w pkt 13 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-24 w 

brzmieniu: 

„14) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku; 

15) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.; 

16) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim; 

17) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu; 

18) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli; 

19) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach; 

20) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie; 

21) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie; 

22) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze; 



23) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu; 

24) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach.”; 

4) po § 40 dodaje się §40a w brzmieniu: 

„§ 40a. Do zakresu działania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych działających 

w województwie lubuskim należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz 

higieny wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży; 

2) nadzorowanie warunków higieny środowiska, w tym wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i 

rekreacji; 

3) prowadzenie działalności w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, w tym chorób 

zakaźnych i zawodowych; 

4) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku; 

5) nadzorowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy i prowadzenie 

postępowania w zakresie stwierdzenia choroby zawodowej; 

6) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać 

personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia 

zdrowotne; 

7) nadzorowanie przestrzegania przepisów w sprawach substancji chemicznych i ich 

mieszanin; 

8) kontrola przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii przez podmioty 

wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3; 

9) kontrolowanie przestrzegania wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych 

substancji w dymie papierosowym; 

10) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów 

biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej; 

11) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego; 

12) prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami do spraw 

higienicznosanitarnych; 



13) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na 

rzecz promocji zdrowia; 

14) ustalanie planów działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie nadzorowanych 

powiatów; 

15) w przypadku prowadzenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

laboratorium - wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych oraz badań i pomiarów 

środowiskowych.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2021 r. 

   

  

 

Wojewoda Lubuski 

 

 

Władysław Dajczak 

 


