
Zarządzenie Nr 2 

Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 16 lutego 2015 r. 
 

 

w sprawie powołania zespołów roboczych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.   

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)
1
 zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Z dniem 16 lutego 2015 r. powołuje się: 

1) Zespół ds. opracowania i aktualizacji procedur z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego (procedura wewnętrzna jednostek PIS nt. działań w przypadku wystąpienia 

podejrzenia choroby wysoce zakaźnej, szczególnie niebezpiecznej; plan działań na 

wypadek bioterroryzmu; plan działań w przypadku wystąpienia pandemii grypy i inne); 

2) Zespół ds. opracowania kodeksu etyki oraz procedury postepowania w przypadku 

stwierdzenia działań nieetycznych; 

3) Zespól ds. analizy proponowanych zmian w prawie wodnym oraz prawie budowlanym; 

4) Zespół ds. zmiany ankiety na temat funkcjonowania kontroli zarządczej oraz procedury 

zbierania i analizy ankiet; 

5) Zespół koordynujący opracowanie raportu nt. gospodarki odpadami medycznymi. 

 

§ 2. 1. W skład zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 1, wchodzi: 

1) Alicja Dekeyser- przewodnicząca zespołu; 

2) Sylwia Rosiak – członek zespołu; 

3) Maria Michalik – członek zespołu; 

4) Tomasz Tołkacz - członek zespołu. 

2. Zespół: 

1) w terminie do dnia 15 marca 2015 r. zaktualizuje procedurę wewnętrzną jednostek 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej nt. działań w przypadku wystąpienia podejrzenia 

choroby wysoce zakaźnej, szczególnie niebezpiecznej,  

2) w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. opracuje i zaktualizuje dokumenty w pozostałym 

zakresie. 

 

§ 3.1. W skład zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 2, wchodzi: 

1) Agnieszka Woźniczka- przewodnicząca zespołu; 

2) Maria Olszacka- członek zespołu; 

3) Anna Karwacka- członek zespołu; 

4) Krystyna Kaczmarek - członek zespołu. 

2. Zespół w terminie do dnia 30 marca 2015 r. opracuje kodeks etyki oraz procedury 

postepowania w przypadku stwierdzenia działań nieetycznych. 

 

§ 4. 1. W skład zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 3, wchodzi: 

1) Natalia Jędras- przewodnicząca zespołu; 

2) Alicja Lisowska - członek zespołu; 

3) Kamila Strzesak - członek zespołu; 

4) Izabela Przybylska-Dorabiała - członek zespołu. 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657, z 2012 r., poz. 460 

i poz. 892 oraz z 2013 r., poz. 2. 



2. Zespól w terminie do dnia 10 marca 2015 r. przeanalizuje proponowane zmian w 

prawie wodnym oraz prawie budowlanym. 

 

§ 5. 1.  W skład zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 4, wchodzi: 

1) Agnieszka Woźniczka- przewodnicząca zespołu; 

2) Agnieszka Prucnal - członek zespołu; 

3) Joanna Gęsicka - Wierzchowiecka - członek zespołu; 

4) Magdalena Angiermann - członek zespołu; 

5) Maria Olszacka - członek zespołu. 

2. Zespół w terminie do dnia 30 marca 2015 r. dokona zmian w ankiecie na temat 

funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w procedurze ich zbierania i analizy. 

 

§ 6. 1. W skład zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 5, wchodzi: 

1) Helena Jabłonka- przewodnicząca zespołu; 

2) Maria Michalik - członek zespołu. 

2. Zespół wykona swoje zadanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.  

 

§ 7. 1. Z dniem 20 lutego 2015 r. powołuje się Zespół ds. kontroli wewnętrznej w 

Oddziale Higieny Komunalnej. 

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi: 

1) Joanna Gęsicka – przewodnicząca zespołu; 

2) Anna Kaczkowska - członek zespołu; 

3) Agnieszka Prucnal - członek zespołu. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 


