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MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 101. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz



USTAWA

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do państwowych inspektorów sanitarnych oraz ich zastępców stosuje się przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z późn.
zm.2)).”;

2) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. 1.Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1,
bez zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego, nie może:

1) prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289), a
także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności,

2) wykonywać dodatkowych zajęć zarobkowych.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie taką działalnością lub
bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności albo wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych nie może
pozostawać w sprzeczności z obowiązkami pracownika lub wywoływać
podejrzenia o jego stronniczość lub interesowność.”.

Art. 2.

1. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, zatrudniony w stacji sanitarno-epidemiologicznej,
który w dniu wejścia w życie ustawy:

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106,

poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr
11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128,
poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.
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1) prowadzi działalność gospodarczą, zarządza taką działalnością lub jest

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności,

2) wykonuje dodatkowe zajęcie zarobkowe

- jest obowiązany wystąpić do właściwego państwowego inspektora sanitarnego z
wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie tej działalności gospodarczej, zarządzanie
taką działalnością lub bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności albo wykonywanie tego dodatkowego zajęcia
zarobkowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który nie uzyskał zgody, o której mowa w ust.
1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia odmowy wyrażenia zgody, zaprzestać
prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania taką działalnością lub bycia
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności albo
wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego i poinformować o tym właściwego
państwowego inspektora sanitarnego.

3. W przypadku niewystąpienia o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, albo
niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, właściwy państwowy inspektor
sanitarny rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz CIMOSZEWICZ
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