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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 listopada 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadaƒ 
przez Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji

Na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w spra-
wie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadaƒ
przez Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 192,
poz. 1614 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1559) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) na terenie obiektów oraz w stosunku do funk-
cjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. G∏ówny Inspektor, w uzgodnieniu z Szefem
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Sze-
fem Agencji Wywiadu, Szefem Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Komendantem G∏ów-
nym Policji, Komendantem G∏ównym Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, Komendantem G∏ównym
Stra˝y Granicznej, Szefem Biura Ochrony Rzàdu
oraz kierownikami innych jednostek organiza-
cyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
mo˝e, w drodze odr´bnych porozumieƒ, usta-
laç szczegó∏owe zasady, zakres i tryb przekazy-
wania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600.
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sposób dokonywania kontroli sanitarnych,
w szczególnoÊci gdy jest to zwiàzane z dost´-
pem do informacji niejawnych.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Wykonywanie czynnoÊci kontrolnych na
terenie jednostek organizacyjnych i obiek-
tów Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego oraz w stosunku do
funkcjonariuszy tych instytucji nast´puje
po uprzednim pisemnym powiadomieniu
w∏aÊciwego kierownika jednostki organi-
zacyjnej Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu lub Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Kierownik jednostki, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç powiadomiony póê-
niej ni˝ na 7 dni przed planowanym termi-
nem kontroli.

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1,
podaje si´:

1) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia kon-
troli;

2) przedmiot i zakres kontroli;

3) sk∏ad zespo∏u kontrolujàcego.

4. W przypadku zdarzeƒ zagra˝ajàcych zdro-
wiu lub ˝yciu funkcjonariuszy Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu lub Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, kontrola sanitarna mo˝e byç
przeprowadzona bez zachowania terminu,
o którym mowa w ust. 2, po uprzednim te-
lefonicznym powiadomieniu w∏aÊciwego
kierownika jednostki organizacyjnej Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu lub Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego.

5. Kontrola sanitarna obiektów lub pomiesz-
czeƒ zaliczonych do strefy bezpieczeƒstwa
okreÊlonej w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych mo˝e nastàpiç wy∏àcz-
nie za zgodà Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szefa Agencji Wy-
wiadu, Szefa Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego lub osób przez nich upowa˝-
nionych.”;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. G∏ówny Inspektor przedstawia corocznie,
w pierwszym kwartale, Szefowi Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji
Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego analiz´ i ocen´ stanu sanitarnohi-
gienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej
podleg∏ych im jednostek organizacyjnych.”;

5) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wst´pu o ka˝dej porze do obiektów jednostek
organizacyjnych okreÊlonych w § 1, w tym
równie˝ do Êrodków transportu znajdujàcych
si´ w dyspozycji jednostek organizacyjnych
nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych oraz jednostek Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
a w przypadku stwierdzenia albo podejrzenia
choroby zakaênej lub zagro˝enia zdrowia czyn-
nikami Êrodowiskowymi — równie˝ do znajdu-
jàcych si´ na ich terenie kwater i lokali miesz-
kalnych;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn


