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Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje w za łączeniu 

wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu w dniu 05 wrze śnia 2019 r. przez pracowników 

Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu w zakresie oceny pracowników pionu higieny 

pracy podczas sprawowania bie żącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych 

oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie. 
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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ! 
SPRAWDZAJĄCEJ* 

PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ  HIGIENY PRACY**  WOJEWÓDZKIEJ 
STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ 

STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W KALISZU 
UL. KOŚCIUSZKI 6,62-800 KALISZ 

1. Data kontroli: 05 wrze śnia 2019 r. 

2. Znak pisma: DN-HP. 1611.7.2019 

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział  Nadzoru Sekcja Higieny Pracy 

3.1. Imię , nazwisko i stanowisko s łużbowe osoby osób*  przeprowadzaj ących kontrol ę  

zgodnie z upoważnieniem WPWIS - upoważnienie nr 40/2019 z dnia 04 wrze śnia 2019 r. 

Monika Polus - M łodszy Asystent w Oddziale Higieny Pracy, 

Katarzyna Kucharczyk -. M łodszy Asystent w Oddziale Higieny Pracy. 

3.2. Imię  i nazwisko osoby/osób*  biorących udzia ł  w kontroli ze strony PSSE 

w Kaliszu 

Aleksandra Marciniak - Kierownik Sekcji Higieny Pracy, 

Katarzyna Mokrzycka - Starszy Asystent Sekcji Higieny Pracy, 

4. Zakres kontroli: Ocena pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bie żącego 

nadzoru sanitarnego w zakresie ś rodków zast ępczych oraz sporz ądzania dokumentacji kontrolnej 

w ww. zakresie. 

5. Wyniki kontroli 

5.1. Ocena skontrolowanej dzia łalności, ze wskazaniem ustale ń , na których zosta ła 

oparta: 

Na podstawie poniższych ustaleń  kontroli*** :  

1. Pozytywnie 

2. Pozytywnie z uchybieniami 

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawid łowości 

4. Negatywnie 

Ocenia się  dzialalność  PSSE w Kaliszu w kontrolowanym zakresie. 

W dniu 05 wrze śnia 2019 roku odby ła się  kontrola problemowa w zakresie środków zastępczych 

w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu. Podczas kontroli przeanalizowano 

5 teczek z aktami sprawy m. in. 4 sprawy przekazane przez Prokuratur ę  Rejonową  w Kaliszu 

oraz I teczk ę  dotyczącą  firmy TABULEX Sp. z o. o. 

Podpisane cyfrowo 
przez Alicja 
Filanowicz; WSSE 
w Poznaniu 
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Stwierdzono, i ż  osoby kontroluj ące w sposób rzetelny sporz ądzają  dokumentacj ę  

kontrolną . W obecności przedstawiciela kontrolowanego obiektu oraz w asy ście funkcjonariuszy 

Policji, pracownicy PSSE w Kaliszu przeprowadzaj ą  czynno ści kontrolne, sporządzają  protokół, 

pozostawiaj ąc 1 egzemplarz kontrolowanemu. Pracownicy Sekcji Higieny Pracy zgodnie 

z ustaleniami poruszonymi podczas narady szkoleniowej w zakresie środków zastępczych, oprócz 

protokołu z kontroli przygotowuj ą  również  dokumenty m.in.: decyzj ę  dotyczącą  wycofania 

z obrotu produktów, protokó ł  zabezpieczenia produktów, decyzj ę  nakazującą  zaprzestanie 

prowadzenia działalności. Na dzień  kontroli tj. 05 wrzesień  2019 r. ustalono, i ż  brak jest aktualnie 

czynnych sklepów w których mog ą  być  sprzedawane środki zastępcze. 

Po zapoznaniu się  z przedłożonymi dokumentami stwierdzono, iż  strony 

są  zawiadamiane o wszcz ęciu postępowania administracyjnego oraz o mo żliwości zapoznania się  

z całością  zgromadzonego materia łu dowodowego. Wszystkie oceniane decyzje 

są  podpisywane przez radcę  prawnego, a następnie przez PPIS w Kaliszu b ądź  zastępcę  

i dostarczane stronie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

W ocenianych post ępowaniach administracyjnych 	brakuje 	zawiadamiania 

stron/strony o nieza łatwieniu przez organ sprawy w terminie. Stanowi to naruszenie 

art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z jego tre ści wynika, iż  organ administracji 

publicznej o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie jest obowi ązany zawiadomi ć  

strony, podając przyczyny zw łoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam 

obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również  w przypadku zwłoki 

w załatwieniu sprawy z przyczyn niezale żnych od organu. Maj ąc na uwadze powyższe należy 

na bieżąco zawiadamiać  stronę/strony o niezałatwieniu sprawy w terminie (bądź  niedotrzymaniu 

wyznaczonego w trybie art. 36 KPA terminu). Brak zastosowania powy ższego artykułu 

powoduje, tzw. bezczynno ść , znaną  również  „milczeniem administracyjnym", które jest ra żącym 

naruszeniem ww. przepisu. 

Na bieżąco pracownicy Sekcji Higieny Pracy uzupe łniają  dane w Systemie 

Monitorowania Informacji o Dopalaczach (SMIOD), za łączając w bazie stosowne pliki 

(m.in. decyzje administracyjne z art. 44 c ust. 4. ustawy o p.n.). 

W przypadku ustalenia przez organ, i ż  doszło do wytwarzania lub wprowadzania 

do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, PPIS w Kaliszu wydaje 

stosowne decyzje m.in. w zakresie art. 52 a ustawy o przeciwdzia łaniu narkomanii, wysyłając 

je do strony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Z uwagi na zmianę  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Pa ństwowej 

Inspekcji Sanitarnej, a tak że wej ście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
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postępowania ze środkami odurzaj ącymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami 

psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 738), ilo ść  spraw przekazywanych 

m.in. przez Policj ę , Prokuraturę, Krajową  Administracj ę  Skarbową  uległa zmniejszeniu. 

Na chwile obecną  ww. podmioty są  upoważnione do przeprowadzenia post ępowania w zakresie 

m.in. posiadania nowych substancji psychoaktywnych. W zwi ązku z powyższym do Powiatowej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu nie wplywaj ą  nowe wnioski o wszczęciu 

postępowania w ww. zakresie. 

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidlowo ści: 

1. W postępowaniach prowadzonych w przedmiocie środków zastępczych 

brak zawiadamiania stron o nieza łatwieniu sprawy w terminie. Stanowi to naruszenie 

art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Podczas prowadzonych post ępowań  

w zakresie środków zastępczych stosować  się  do tre ści art. 36 Kpa, tj.: o każdym 

przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadomi ć  strony, podając przyczyny 

zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży 

na organie administracji publicznej równie ż  w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy 

z przyczyn niezależnych od organu. 

5.3. Zalecenia lub wnioski dotycz ące usunięcia nieprawid łowo ści lub usprawnienia 

funkcjonowania PSSE: 

1. W postępowaniach prowadzonych w przedmiocie środków zastępczych 

stosować  się  do treści art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) tj.: o każdym przypadku 

niezałatwienia sprawy w terminie zawiadomi ć  strony, podając przyczyny zwłoki 

i wskazując nowy termin za łatwienia sprawy. Ten sam obowi ązek ciąży 

na organie administracji publicznej również  w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy 

z przyczyn niezależnych od organu. 

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność  zajmowania stanowiska lub pe łnienia funkcji 

przez osobę  odpowiedzialną  za stwierdzone nieprawid łowości: 

nie dotyczy 

Informacj ę  o wykonaniu zaleceń  lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych 

działaniach lub przyczynach ich niepodj ęcia proszę  przekazać  w terminie***  do 

od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego 
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Wystąpienie pokontrolne sporz ądzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla PPIS w Kalisz, drugi dla WPWIS. 

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane 

od.do. 

data, podpis WPWIS 
* - niepotrzebne skre ś lić  
** wpisać  właściwą  komórkę  organizacyjn ą  

termin ustala WPWIS 
**** właściwe podkre ś lić  i uzasadni ć  


