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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie1 

ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków 

 

Adam Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie2, 
powołany na stanowisko z dniem 20 marca 2013 r.  

 

Działania podejmowane przez Powiatowego Inspektora na rzecz ochrony zdrowia 
publicznego przed chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. 

 

Lata 2018-2020 (do dnia 29 maja 2020 r.), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie. 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Beata Pękul, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKA/36/2020 z 31 stycznia 2020 r. 

 Dariusz Bienek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  2.
do kontroli nr LKA/37/2020 z 31 stycznia 2020 r.  

 Katarzyna Kozieł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  3.
do kontroli nr LKA/54/2020 z 17 lutego 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej „PSSE” lub „Stacja”: 
2 Dalej „Powiatowy Inspektor” lub „PPIS”.  
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności5 
Pandemia wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2 jest ogólnoświatowym 
zjawiskiem o bezprecedensowym charakterze ze względu na dynamikę i zasięg 
geograficzny zakażeń. Dlatego też dotychczas istniejące procedury i zasoby, 
którymi dysponował system opieki zdrowotnej i organy Państwa okazały się 
niewystarczające. 

Działalność PSSE związana z wystąpieniem chorób zakaźnych przed pandemią 
służyła reagowaniu na zagrożenia o innym charakterze i polegała na 
sprawowaniu  bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności 
przeciwepidemicznej dotyczącej chorób wysoce zakaźnych i szczególnie 
niebezpiecznych, na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego. Stacja opracowała 
procedury postępowania w przypadku podejrzenia zawleczenia do Polski choroby 
szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej6, w związku z ruchem lotniczym 
i pasażerskim na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice7 
(instrukcja robocza IR-12) oraz ochrony pracowników przed zakażeniem w ognisku 
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej8 (IR-18). Pracownicy Stacji 
uczestniczyli w ćwiczeniach dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia 
chorób wysoko zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych. 

W związku z pojawieniem się nowego typu koronawirusa, Powiatowy Inspektor 
podjął prawidłowe działania, dokonując np. zakupu nowej centrali telefonicznej, 
umożliwiającej skuteczniejsze komunikowanie się z otoczeniem czy wprowadzając 
trzyzmianowy (całodobowy) system pracy. PPIS wystąpił także do Małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wydanie dodatkowych 
środków ochrony osobistej z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych9.  

PPIS rozpoczął również wykonywanie bezpośredniego nadzoru sanitarnego  
nad ruchem pasażerskim na terenie MPL, gdzie od 7 lutego 2020 r., w związku 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wprowadzono na lotnisku stały dyżur 
oddelegowanych pracowników PSSE10. Dyżury te zostały zawieszone 17 marca 
2020 r., w związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów od  15 marca  2020 r. 
zakazu ruchu lotniczego na terytorium kraju11. 

Pomimo trudności we współpracy z załogami statków powietrznych i pracownikami 
agencji handlingowych, PPIS realizował również, wprowadzony przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego od 30 stycznia 2020 r., obowiązek uzyskiwania od załóg 
pokładowych, wypełnionych przez pasażerów samolotów Kart Lokalizacji Pasażera. 
Otrzymywane od linii lotniczych Karty Lokalizacji Pasażera nie były jednak przez 
PPIS rejestrowane. Obowiązujące w okresie objętym kontrolą wersje Instrukcji IR-12 
nie opisywały zasad ewidencji tych kart, gdy tymczasem prowadzenie rejestru tych 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 W związku z wystąpieniem w 2020 r. dodatkowej choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem 
SARS-CoV-2 ocena dokonana przez NIK dotyczyła w szczególności postępowania w sytuacji wystąpienia tej 
choroby zakaźnej, zwanym dalej: „koronawirus” lub „COVID-19”. 
6 Wydanie VI z 20 listopada 2015 r., wydanie VII z 25 maja 2018 r., wydanie VII z 16 października 2018 r., 
wydanie VIII z 3 lutego 2020 r. Dalej: „Instrukcja IR-12”. 
7 Dalej: „MPL Kraków-Balice” lub „MPL”. 
8 Wydanie I z 20 listopada 2015 r., wydanie II z 3 lutego 2020 r. . Dalej: „Instrukcja IR-18”.  
9 W dniu 17 marca Stacja miała na stanie dziewięć sztuk masek. 
10 Do 6 lutego 2020 r., w związku ze zlikwidowaniem w 2012 r. punktu granicznej kontroli sanitarnej w MPL  
na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nadzór nad MPL sprawowany były jedynie w drodze dyżurów 
telefonicznych. 
11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów  
w ruchu lotniczym Dz. U. z 2020 r,. poz. 440. 
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kart mogło ułatwić identyfikację współpasażerów lecących danym lotem, w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia. Powiatowy Inspektor nie znał również miejsc wylotów 
pasażerów przylatujących do MPL z terytorium Chin lotem niebezpośrednim,  
co uniemożliwiało identyfikację osób potencjalnie zakażonych i objęcie ich 
nadzorem epidemiologicznym 

W ocenie NIK, skuteczność działań w tym obszarze była jednak ograniczona 
w związku z odmową niektórych przewoźników nakazania pasażerom wypełniania 
Kart Lokalizacyjnych i przekazywania ich służbom lotniskowym.  

NIK pozytywnie ocenia pozostałe działania podjęte w PSSE, w odpowiedzi  
na informacje o rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 na terenie Europy, które 
polegały na:  

• prowadzeniu aktywnej działalności informacyjnej na stronie internetowej 
PSSE (przekazywanie komunikatów, informacji, zaleceń i wytycznych 
dotyczących koronawirusa), 

• objęciu nadzorem epidemiologicznym podróżnych z podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem, w przypadkach otrzymania od MPL informacji 
o takich osobach,  

• wydaniu decyzji nakazujących poddanie się obowiązkowej kwarantannie 
(722 przypadków do 20 marca 2020 r. i 3 271 po 21 marca)12, 

• zleceniu wykonania 1 074 wymazów w kierunku SARS-CoV-2, osobom 
przebywającym na kwarantannie oraz rejestrowanie wyników badań 
w Systemie Rejestracji Zakażeń,  

• zwróceniu się do Urzędu Wojewódzkiego o środki finansowe na 
sfinansowanie godzin nadliczbowych wypracowanych przez pracowników 
PSSE w związku z realizacją zadań dotyczących COVID-1913. 

 

                                                      
12 W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor nie wydał decyzji nakazujących poddanie się obowiązkowej 
izolacji, leczeniu lub hospitalizacji czy poddania się nadzorowi epidemiologicznemu. 
13 Do dnia 17 maja 2020 r. środków nie otrzymano.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Działania organów państwa na rzecz ochrony zdrowia 
publicznego przed chorobami szczególnie 
niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi 
1. W okresie objętym kontrolą szczegółowe zadania Powiatowego Inspektora, 
dotyczące zwalczania epidemii, w tym działania w przypadku wystąpienia 
podejrzenia zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, 
określone zostały w: 

1) Wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii14, 

2) Załączniku nr 31 do Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa 
„Procedura postępowania na wypadek zagrożenia epidemicznego na 
obszarze Miasta Krakowa”. Kraków, sierpień 201915, 

3) Instrukcji Operacyjnej Lotniska Kraków-Balice. Tom II. Plan Działania 
w Sytuacjach Zagrożenia. Kraków-Balice 201916.  

(akta kontroli str. 43-44, 75-76, 102-107) 

W PSSE postępowanie przeciwepidemiczne na wypadek wystąpienia zachorowań 
na choroby szczególnie niebezpieczne wytyczają obowiązujące instrukcje, np.:  

1) Instrukcja IR-1217, określająca tryb postępowania przedstawicieli PSSE 
w przypadku podejrzenia ogniska epidemicznego choroby szczególnie 
niebezpiecznej i wysoce zakaźnej w związku z ruchem lotniczym i pasażerskim 
w obrębie MPL. W Instrukcji określono m.in.:  

− osoby odpowiedzialne za powiadomienie PSSE o zaistnieniu podejrzenia 
ogniska epidemicznego choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce 
zakaźnej na statku powietrznym oraz wdrożenie postępowania 
przeciwepidemicznego w przypadku podejrzenia ich zawleczenia na 
terytorium Polski oraz schematy tych działań, 

− zadania przedstawiciela PPIS - do wykonania po otrzymaniu informacji 
o wystąpieniu podejrzenia ogniska epidemicznego choroby szczególnie 
niebezpiecznej i wysoce zakaźnej na pokładzie statku powietrznego i/lub  
na terenie MPL,  

− zadania lekarza udzielającego konsultacji medycznej osobie 
chorej/podejrzanej o chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, 

− algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia zawleczenia 
poszczególnych chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych - 
cholery, dżumy, gorączek krwotocznych (Ebola, Marburg), ospy prawdziwej, 
SARS, gorączki Q. 

                                                      
14 Dalej „Wojewódzki plan działania”. Dokument zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego 30 maja 2018 r., sporządzony 
na okres trzech lat, obowiązujący od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. (z comiesięcznymi aktualizacjami w, 2020 r.). 
Dokument dostępny na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: 
 https://bip.malopolska.pl/muw,a,14090,wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii.html 
15 Procedura dostępna jest jedynie dla służb, inspekcji i straży zaangażowanych w realizację zadań. PPIS w Krakowie zna 
zaszyfrowany link do Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, natomiast pracownicy, którzy wykonują zadania w tym 
zakresie mają wersję papierową, dodatkowo załącznik nr 31 do Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa dostępny 
jest w wersji elektronicznej z możliwością wydruku w zasobach sieciowych Oddziału Epidemiologii PSSE w Krakowie. 
16 PPIS w Krakowie dysponuje wersją papierową, natomiast Procedura nr 15 Działanie podczas zagrożenia epidemicznego, 
wchodząca w skład tej Instrukcji, jest dostępna dla pracowników w wersji elektronicznej z możliwością wydruku, w zasobach 
sieciowych Oddziału Epidemiologii PSSE w Krakowie.  
17 Wg wersji/wydania z 16 października 2018 r. i 3 lutego 2020 r. 
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2) Instrukcja IR-18, określająca zasady postępowania pracowników podejmujących 

działania w ognisku choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, 

chroniących przed lub zmniejszających ryzyko zakażenia w czasie 

podejmowania działań. W Instrukcji określono np.:  

− rodzaj stosowanych środków ochrony osobistej oraz sposób ich ubierania  

i zdejmowania, w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka zakażenia 

w czasie podejmowanych działań przeciwepidemicznych, w ognisku 

choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,  

− sposób postępowania z użytymi ubiorami. 

(akta kontroli str. 108-187) 

Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor: Instrukcje, wraz z załącznikami, dostępne są 

wyłącznie dla pracowników PSSE w Krakowie w formie papierowej (przechowywane 

w Oddziale Epidemiologii) oraz w wersji elektronicznej z możliwością wydruku 

(zamieszczone w zasobach sieciowych PSSE w Krakowie). Przedmiotowych 

Instrukcji nie udostępniano podmiotom zewnętrznym, ani też nie zamieszczano na 

stronach internetowych z uwagi na fakt, iż są to materiały jedynie do wewnętrznego 

wykorzystania.  

(akta kontroli str. 189) 

W latach 2018-2020 PSSE przyjmowała zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania 
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z tych powodów, stosownie do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania 
podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu18, 
rejestr zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznań zakażeń lub chorób zakaźnych oraz 
biologicznych czynników chorobotwórczych SRZ (system rejestracji zakażeń)19. 
W 2018 roku zarejestrowano w nim: 60 602 zgłoszenia, w 2019 roku – 67 342 
zgłoszenia, a w styczniu 2020 r. – 3824 zgłoszenia. Do 20 marca 2020 r.,  
do PSSE zgłoszono 775 podejrzeń zakażenia koronawirusem.  

(akta kontroli str. 210) 

Do 17 maja 2020 r. PSSE zleciła wykonanie 1 074 wymazów w kierunku  
SARS-CoV-2, osobom przebywającym na kwarantannie. Dodatni wynik badania 
w kierunku tego patogenu stwierdzono w 33 przypadkach. Wśród osób 
skierowanych do wykonania wymazów nie było pracowników Stacji.  

Początkowo badania w kierunku koronawirusa były wykonywane w Zakładzie 
Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie, następnie w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kielcach, a od 12 marca 2010 r. w Laboratorium Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 

(akta kontroli str. 266, 304, 322) 

W sprawie obowiązujących w PSSE zasad kwalifikowania do wykonania testu 
Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że: do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 
kwalifikowane są przez tutejszy organ tylko osoby zdrowe przebywające na 
kwarantannie (zgodnie z poleceniem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego). W okresie od 20 marca 2020 r. występowały sytuacje, 
kiedy tutejszy organ Inspekcji Sanitarnej dostawał zgłoszenia telefoniczne od osób 
zarówno zdrowych, jak i chorych, które były zainteresowane wykonaniem u siebie 

                                                      
18 Dz. U. poz. 2430. 
19 Wewnętrzny program komputerowy, opracowany dla potrzeb PSSE w Krakowie. Dostęp do rejestru był możliwy wyłącznie 
przez konto użytkowników Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych i Nadzoru nad Szczepieniami Ochronnymi. 
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takich badań. Jednakże w związku z obowiązującymi wytycznymi pracownicy 
tutejszej Stacji Sanitarnej zmuszeni byli odmówić wykonania testu. Wskazać należy, 
że tutejszy organ nie prowadzi takiego rejestru tzn. odmów wykonania testów. 
Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie osoby chore otrzymywały rzetelną 
informację dotyczącą postępowania w związku ze swoją chorobą oraz 
niejednokrotnie również pomoc w formie umówienia wizyty u lekarza specjalisty 
chorób zakaźnych, a także organizowania transportu sanitarnego na przewóz  
do szpitala. z obowiązującymi wytycznymi.  

(akta kontroli str. 304-305) 

Powiatowy Inspektor przypominał na bieżąco na swojej stronie internetowej20  
o konieczności przestrzegania ograniczeń związanych z przemieszczaniem się ludzi 
oraz wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia. Na stronie internetowej zamieszczano aktualne wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, np. komunikaty dla podróżujących  
oraz informacje dotyczące, kryteriów jakie należy spełnić aby zostać skierowanym 
do przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej w kierunku koronawirusa. Na tej 
stronie zamieszczano także informacje dotyczące zasad odbywania kwarantanny 
i  możliwości zrobienia testu na obecność koronawirusa w mobilnych punktach 
badań. Zamieszczono tam również wnioski o wydanie zaświadczenia o odbywaniu 
obowiązkowej kwarantanny oraz podawano codzienne komunikaty o stanie 
epidemiologicznym w województwie małopolskim, które zawierały liczbę osób 
zakażonych, osób na kwarantannie i w izolacji, osób wyzdrowiałych oraz liczbę 
wymazów pobranych od osób na kwarantannie. 

(akta kontroli str. 323-338) 

W postanowieniach art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi21 nałożono na osoby przebywające 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek poddania się badaniom 
sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu 
pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań, nadzorowi epidemiologicznemu, 
kwarantannie, leczeniu, hospitalizacji, izolacji i izolacji w warunkach domowych.  
Do 20 marca 2020 r. PPIS wydał 722 decyzje nakazujące poddanie się 
obowiązkowej kwarantannie. Od 21 marca do 17 maja 2020 r. - 3 271 takich decyzji 
oraz 285 decyzji nakazujących poddanie się obowiązkowej izolacji (do 20 marca 
2020 r. decyzji takich nie wydano). Do 17 maja 2010 r. nie wydano decyzji 
nakazujących poddanie się leczeniu lub hospitalizacji. Nie wydano również decyzji 
dotyczących poddania się nadzorowi epidemiologicznemu. 

Jak wyjaśnił PPIS, decyzji takich nie wydał z uwagi na brak takiej konieczności. 
Osoby chore, których stan zdrowia wymagał leczenia w warunkach szpitalnych nie 
wyrażały sprzeciwu na leczenie i hospitalizacje – nie wpłynęły do tutejszego organu 
od lekarzy sprawujących opiekę nad chorymi takie zgłoszenia. (…). Sprawowanie 
nadzoru epidemiologicznego nad osobami zakażonymi lub podejrzanymi 
o zakażenie polegające na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych w celu 
uzyskania informacji na temat stanu zdrowia tych osób, jak i innych danych oraz 
kierowaniu do badań w kierunku SARS CoV-2 nie wymagało nakładania na te osoby 
decyzji administracyjnych jako środka przymusu wykonania tego obowiązku. (…). 
Działania podejmowane przez przedstawicieli PPIS nie spotykały się z niechęcią 
współpracy ze strony osób objętych nadzorem epidemiologicznym.(…).   

                                                      
20 http://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=128 
21 Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm., dalej: ustawa „uozz”. 
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Do 17 maja 2020 r., PPIS wydał22: siedem decyzji o naruszeniu obowiązku 
kwarantanny, 11 decyzji o naruszeniu zakazu przemieszczania się oraz nakazu 
określonego przemieszczania się pieszo, siedem decyzji o naruszeniu zakazu 
korzystania z publicznych terenów zieleni, 12 decyzji o naruszeniu zakazu 
przemieszczania się i jedną decyzję o naruszeniu nakazu określonego 
przemieszczania się pieszo. Łączna wysokość nałożonych administracyjnych  
kar pieniężnych wyniosła 260,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 302-304, 306-307) 

2. Na dzień 21 lutego 2020 r. PSSE dysponowała środkami ochrony osobistej 
w postaci:  

− 12 kompletów indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, 

− 100 par rękawic diagnostycznych nitrylowych, 

− 7 par rękawic lateksowych z bawełnianą wyściółką, 

− 15 par pudrowych chirurgicznych i ochronnych rękawic lateksowych, 

− 38 par pudrowych lateksowych rękawic diagnostycznych i ochronnych 
(rozm. L), 

− 50 szt. masek medycznych z gumkami, 

− 50 szt. masek chirurgicznych, 

− 10 szt. fartuchów medycznych z mankietami (rozm. XL), 

− 7 szt. fartuchów izolacyjnych z gumką włókninowych, 

− 40 par ochraniaczy na buty, 

− 25 szt. czepków ochronnych na głowę,  

− 4 szt. gogli ochronnych, 

− 1 szt. okularów przeciwodpryskowych TVS, 

− 1 szt. preparatu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk (500 ml), 

− 4 szt. preparatu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk (100 ml), 

− 20 szt. worków czerwonych na odpady (160 l). 

Na dzień 16 marca 2020 r. PSSE dysponowała środkami ochrony osobistej 
w postaci:  

− 10 kompletów indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, 

− 3 000 par rękawic diagnostycznych nitrylowych, 

− 100 szt. masek chirurgicznych, 

− 10 szt. fartuchów jednorazowych,  

− 4 szt. kurtek (chroniących przed działaniem niskiej temperatury), 

− 100 szt. półmasek filtrujących FFP2 z zaworem – przy czym na dzień 
17 marca 2020 r. Stacja miała już tylko 9 szt. tych masek23. 

Materiały te zakupiono ze środków ujętych w planie finansowym PSSE  
na rok 2020, z przeznaczeniem na niezbędne działania PSSE.  

(akta kontroli str. 215, 219, 267, 321-322) 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pismem z dnia 28 lutego  
2020 r., Powiatowy Inspektor wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
z wnioskiem o przekazanie materiałów w postaci masek z filtrem HEPA (łącznie  
600 szt.) oraz masek chirurgicznych (500 szt.). Wniosek ten uzasadniono  
sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz 
działaniami związanymi z zabezpieczeniem sanitarnym miasta Krakowa i powiatu 

                                                      
22 Na podstawie art. 48a22 w związku z art. 46 lub 46b ustawy uozz. 
23 70 masek zostało przekazanych pracownikom oddelegowanym do pełnienia czynności służbowych w MPL,  
a pozostałe maski były wykorzystywane na bieżąco przez pracowników Stacji.  
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krakowskiego oraz granicy Państwa, podejmowanymi przez pracowników Inspekcji 
Sanitarnej, w tym pracowników oddelegowanych do pełnienia czynności służbowych 
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Do 17 maja 2020 r. Stacja 
nie otrzymała środków, o które wnioskowała.  

(akta kontroli str. 267-268, 305, 320) 

 

W kwietniu i maju 2020 r. PSSE otrzymała od Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego środki ochrony osobistej w postaci: 

− 80 szt. kombinezonów ochronnych, 

− 140 szt. masek FFP2, 

− 1 750 szt. masek chirurgicznych,  

− 1 300 szt. rękawiczek nitrylowych, 

− 15 szt. przyłbic. 
(akta kontroli str. 305-306, 313-316) 

W pismach PPIS z 30 marca oraz z 7 kwietnia 2020 r., skierowanych do Urzędu 
Wojewódzkiego, PPIS poinformował, że w związku z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa,  od 2 marca 2020 r. wprowadzono w PSSE trzyzmianowy system 
pracy i całodobowe działania przeciwepidemiczne – np. odbieranie telefonów, 
łączenie rozmów. Użytkowana przez PSSE centrala telefoniczna, która została 
zakupiona w 2008 r. nie była w stanie obsłużyć wszystkich połączeń 
przychodzących. W związku z tym 30 marca 2020 r. PPIS zwrócił się do Urzędu 
Wojewódzkiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości  
23,3 tys. zł na zakup nowej centrali telefonicznej (środki zostały przyznane  
i centralę zakupiono). Natomiast 7 kwietnia 2020 r. PPIS wystąpił o przyznanie 
dodatkowych środków finansowych, w kwocie 146,0 tys. zł, na sfinansowanie  
godzin nadliczbowych wypracowanych przez swoich pracowników w marcu  
(3 600 godzin). Do 17 maja 2020 r. tych środków nie otrzymano.  

(akta kontroli str. 305-306, 317, 319) 

3. Realizując zapisy art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIS, PSSE pełniła nadzór sanitarny 
nad ruchem pasażerskim na terenie portu lotniczego MPL Kraków-Balice. W okresie 
objętym kontrolą, do 6 lutego 2020 r. przedstawiciele Stacji nie pełnili dyżurów 
bezpośrednio na terenie lotniska, natomiast zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 6 lutego 
2020 r. w sprawie organizacji wykonywania niektórych zadań w PSSE w Krakowie, 
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, PPIS zarządził od 7 lutego 
2020 r. dyżury oddelegowanych pracowników PSSE na terenie MPL Kraków-Balice 
- w godzinach: 700 - 2300. Dyżury takie prowadzone były do 15 marca 2020 r. W dniu 
16 marca 2020 r. (z uwagi na zawieszenie lotów międzynarodowych i krajowych) 
dyżur pracowników PSSE ograniczony został do godzin 700 - 1505,  a od 17 marca 
2020 r. dyżury te zawieszono. Do zadań i obowiązków pracowników PSSE należało 
wykonywanie czynności w ramach nadzoru sanitarnego nad ruchem pasażerskim  
w MPL, prowadzenie kontroli sanitarnej środków transportu pasażerskiego, 
niezwłoczne informowanie PPIS o problemach i utrudnieniach w realizacji zadań  
w obrębie MPL. 

Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor: Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej został 
usunięty ze struktury organizacyjnej PSSE w Krakowie mocą Zarządzenia 
Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutów 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym 
stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa 
małopolskiego (o zmianę statutu PSSE w Krakowie wnioskowano m.in. w piśmie 
PPIS w Krakowie z dnia 5.11.2012 r. znak OP.070-7/12 kierowanym do Dyrektor 
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Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie). 
Znalazło to swój wyraz w treści Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Krakowie 
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Krakowie Nr 1/2013 z dnia  
22 lutego 2013 r.). W konsekwencji tych zmian, wykonywane do tej pory zadania 
przez pracowników pełniących całodobowe dyżury stacjonarne w Punkcie 
Granicznej Kontroli Sanitarnej zlokalizowanym na terenie MPL Kraków-Balice 
realizowane są obecnie przez przedstawicieli PPIS w Krakowie [przyp. kontrolera 
NIK: dwóch pracowników] wykonujących swoje obowiązki służbowe w budynku 
PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9, którzy pełnią dyżury telefoniczne  
w budynku Stacji w godzinach urzędowania [przyp. kontrolera NIK: od poniedziałku 
do piątku w godz. 730 - 1505], natomiast po godzinach pracy i w dni wolne od pracy 
[przyp. kontrolera NIK: od poniedziałku do piątku w godz. 1505 - 730] w miejscu 
zamieszkania zgodnie z zasadami pełnienia dyżurów w PSSE w Krakowie (które to 
regulowane są Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Krakowie) z dnia 30 października 
2012 r. Nr 15/2012 z późniejszymi zmianami). 

(akta kontroli str. 190-192, 272-277, 302) 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Główny Inspektor Sanitarny24, 
od 30 stycznia 2020 r. wprowadził obowiązek przekazywania przez personel 
pokładowy pasażerom samolotów Kart Lokalizacji Pasażera25 celem identyfikacji 
osób podróżujących wraz z pasażerami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, 
pouczenia pasażerów o konieczności czytelnego ich wypełnienia oraz ich zebrania 
i przekazania służbom lotniskowym26. Zgodnie z ustalonymi przez GIS zasadami: 
Wypełnione Karty Lokalizacji Pasażera są zbierane, sprawdzane pod kątem 
czytelności, przeliczane przez personel pokładowy, a następnie przekazywane 
służbom lotniskowym razem z wypełnioną Ogólną Deklaracją Zdrowia, w której 
wskazuje się liczbę kart zebranych od pasażerów. 

(akta kontroli str. 278-283) 

Zgodnie z Instrukcją IR-12 (wersja z 16 października 2018 r. i 3 lutego 2020 r.), 
pracownik agenta handlingowego powinien dostarczyć do samolotu Karty Lokalizacji 
Pasażera (formularz F-08/IR-12). W przypadku odmowy dostarczenia tych Kart 
miały one zostać dostarczone przez osobę wyznaczoną przez Sztab Operacyjny 
MPL. Wypełnione Karty Lokalizacji miały być odbierane przez przedstawiciela PPIS.  

W piśmie z dnia 24 lutego 2020 r., skierowanym do Prezesa Zarządu MPL Kraków-
Balice, PPIS podał, że przewoźnicy (w zależności od linii lotniczych)  korzystający  
z MPL nie realizowali - w ogóle bądź w całości  zaleceń dotyczących przekazania  
i wypełnienia Kart Lokalizacji (załogi nie wydawały kart pasażerom na pokładzie 
samolotów lub ograniczały się jedynie do rozdania ich pasażerom, odmawiając ich 
zebrania). PPIS wskazał jednocześnie na występowanie trudności we współpracy  
z agentami obsługi naziemnej z powodu rozbieżności w rozumieniu depeszy 
NOTAMN27 oraz przygotowanych przez GIS zasad postępowania w związku 
z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski koronawirusa. 

.(akta kontroli str. 134, 144, 296-299) 

                                                      
24 Dalej „ GIS”. 
25 Dalej: „Karty lokalizacji. 
26 Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV w podróży 
lotniczej. 
27 Notice To AirMen– wydawana na żądanie zwięzła depesza rozpowszechniana za pomocą środków 
telekomunikacyjnych, zawierająca informacje o stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służb, procedur,  
a także o utrudnieniach i niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu 
związanego z operacjami lotniczymi. W dniu 7 lutego 2020 r. wydano depeszę nr C0146/20 NOTAMN dotyczącą 
podróżujących z Chin, w tym Hongkongu i Makau. 
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Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor, początkowo pracownicy PSSE dyżurujący na 
terenie Portu Kraków-Balice spotykali się z problemami, które dotyczyły 
wykonywania przez personel pokładowy nałożonych na nich obowiązków. 
Z upływem czasu nie odnotowano już przypadków nierealizowania przez personel 
pokładowy statków powietrznych obowiązujących zasad postępowania. PPIS 
zaznaczył jednocześnie, że w celu egzekwowania od personelu pokładowego zadań 
im przypisanych stosowane mogłyby być tylko środki prawnokarne, przewidujące 
odpowiedzialność za wykroczenia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy określone w art. 114 Kodeksu 
wykroczeń. Jednak należy zauważyć, że w znaczącej mierze personel pokładowy 
statków powietrznych stanowili cudzoziemcy, co wprawdzie nie rzutuje na 
możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności za popełnione wykroczenie,  
ale w przypadku wykroczenia z art. 38 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
pozwala jedynie na złożenie do sądu wniosku o ukaranie, a status cudzoziemca 
przysługujący obwinionemu utrudnia wyegzekwowanie chronionego obowiązku na 
płaszczyźnie prawnokarnej (zwłaszcza w kontekście potrzeby natychmiastowego 
uzyskiwania koniecznych informacji od personelu pokładowego).  

(akta kontroli str. 265-266) 

Jak wyjaśniła Z-ca PPIS, Karty Lokalizacji Pasażera były zbierane w przypadku 
uzyskania przez PPIS informacji, że na pokładzie samolotu, który ma przylecieć  
do Portu Kraków-Balice znajduje się pasażer, który podróżuje z Chin lub  
innego państwa azjatyckiego, np. Tajwanu, Singapuru28. Karty Lokalizacji były 
przekazywane przedstawicielowi PPIS w Krakowie, który wykonywał swoje 
obowiązki służbowe w MPL Kraków-Balice. Następnie karty te były dostarczane do 
PSSE w Krakowie do Oddziału Epidemiologii, gdzie były zbierane i przechowywane 
w postaci papierowej, w zamykanym pomieszczeniu. Powiatowy Inspektor nie miał 
dokładnych informacji na temat identyfikacji podróżnych przylatujących do MPL 
Kraków-Balice z terytorium Chin lotem niebezpośrednim. Wskazuje się, że ww. port 
lotniczy nie posiada bezpośrednich lotów z terytorium Chin. Informacje dot. osób, 
które przylatują lotami pośrednimi z Chin do Krakowa (z przesiadką w innym porcie 
w Europie np. z Frankfurtu nad Menem lub z Amsterdamu) tut. Inspektor Sanitarny 
otrzymuje każdego dnia od Szefa Zabezpieczenia Medycznego MPL. 

(akta kontroli str. 216-217, 221) 

Zbierane od pasażerów linii lotniczych Karty Lokalizacji Pasażera nie były w PSSE 
rejestrowane/ewidencjonowane ani wprowadzane do systemu informatycznego.  
Do dnia zakończenia kontroli Stacja nie otrzymała wytycznych dotyczących 
przechowywania, rejestrowania i wykorzystywania tych Kart. Obowiązujące  
w okresie objętym kontrolą wersje Instrukcji IR-12 nie opisywały zasad ewidencji 
takich Kart. Postępowanie z Kartami Lokalizacji odbywało się na zasadach ogólnych 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. Karty Lokalizacji przechowywane 
były w postaci papierowej w zamykanym pomieszczeniu w budynku PSSE 
w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9, w  zamykanej szafie. Dane zwarte  
w Kartach Lokalizacji przetwarzane były przez PSSE na potrzeby postępowania 
związanego z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej, także 
przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. 

Rejestr/ewidencja Kart Lokalizacji został sporządzony w toku kontroli na prośbę 
kontrolera NIK.  

(akta kontroli str. 221-222, 270-271, 302) 

                                                      
28 Zgodnie z depeszą nr C0146/20 NOTAMN obowiązek dostarczenia kart lokalizacyjnych dotyczył pasażerów 
przylatujących pośrednio lub bezpośrednio z Chińskiej Republiki Ludowej. 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w ramach dochodzenia epidemiologicznego 
przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny, a osoby objęte nadzorem są 
rejestrowane w przeznaczonym do tego celu rejestrze. Nadzór epidemiologiczny 
prowadzony jest przez okres 14 dni od daty narażenia i polega na codziennym 
kontakcie telefonicznym z osobami objętymi nadzorem epidemiologicznym  
i pytaniem o stan zdrowia.@@@ 

(akta kontroli str. 266-267) 

4. W latach 2018-2020 (do dnia zakończenia kontroli) nie odnotowano przypadków 
zgłoszenia do PSSE w Krakowie przez dowódców statków powietrznych podejrzenia 
zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne lub zgonu  
z powodu takiej choroby członka załogi lub pasażera odbywającego podróż 
międzynarodową. Zgodnie z obowiązującą procedurą (pkt 5.1 Instrukcji Roboczej 
lR-12), przedstawiciel PPIS w Krakowie zostaje powiadomiony o zaistnieniu 
podejrzenia ogniska epidemicznego choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce 
zakaźnej na pokładzie statku powietrznego i/lub na terenie MPL.  Powiadamiają  
o tym osoby z Wieży Kontroli Lotniska (TWR), Dyżurnego Operacyjnego Portu 
Lotniczego (DOPL), Lekarza Zespołu Zabezpieczenia Medycznego Portu 
Lotniczego (ZM), lekarza konsultanta, pilota wycieczki lub przewodnika 
turystycznego. 

(akta kontroli str. 111, 121, 131, 209) 

5. W latach 2018-2020 (do dnia zakończenia kontroli) PPIS w Krakowie nie nakazał 
przeprowadzenia dekontaminacji sprzętu, pojazdów zespołów ratownictwa 
medycznego i innych taborów samochodowych, wykorzystywanych na potrzeby 
zwalczania epidemii. 

Zgodnie z pkt. 5.25 i 5.26 Instrukcji IR-12 (w wersji z 16 października 2018 r.  
i 3 lutego 2020 r.), decyzję o konieczności przeprowadzenia dekontaminacji osób 
podejmuje Powiatowy Inspektor w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym. Proces dekontaminacji przeprowadza jednostka organizacyjna 
Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego29. 

Zgodnie z pkt. 5.22 Instrukcji IR-12, przedstawiciel PPIS, w porozumieniu 
z Powiatowym Inspektorem, podejmuje decyzję dotyczącą dezynfekcji statku 
powietrznego oraz postępowania z bagażem. 

Na potrzeby szybkiego reagowania na wypadek konieczności zarządzenia 
dezynfekcji bagaży czy statku powietrznego opracowano formularze decyzji 
administracyjnych nakazujące dezynfekcję: bagaży pasażerów (formularze F-06-
1/IR-12) oraz statku powietrznego (formularze F-06-2/IR-12), które stanowią 
załączniki do Instrukcji IR-12. Zgodnie z pkt. 5.23 i 5.24 Instrukcji IR-12,  
do przeprowadzenia dezynfekcji statku powietrznego i bagaży zobowiązany  
był podmiot wynajęty lub wskazany przez właściciela statku powietrznego,  
lub przewoźnika. 

(akta kontroli str. 108, 137, 147, 176-177, 210, 304) 

6. W okresie objętym kontrolą pracownicy PSSE brali udział w następujących 
ćwiczeniach dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
wystąpienia choroby zakaźnej: 14 września 2019 r. – ćwiczenia z ratownictwa 
lotniskowego, organizowane przez port lotniczy Kraków-Balice, o kryptonimie 

                                                      
29 Dz. U. z 2017 r., poz. 1319 ze zm. 
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„Skrzydło 2019” oraz 3 października 2019 r. - ogólnopolskie ćwiczeniach dotyczące 
wystąpienia na pokładzie samolotu podejrzenia zachorowania na chorobę wysoce 
zakaźną - gorączka Ebola, które na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego  
w Krakowie zorganizowała Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie.  

Zasady ochrony przed zakażeniem w ognisku choroby szczególnie niebezpiecznej 
i wysoce zakaźnej były przedmiotem szkolenia wewnętrznego, przeprowadzonego 
23 stycznia 2020 r.  

(akta kontroli str. 210-211) 

7. Zgodnie z art. 4 ustawy o PIS, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 
sprawowanego przez PPIS w Krakowie nad podmiotami wykonującymi działalność 
leczniczą, przeprowadzane były kompleksowe kontrole sanitarne dotyczące stanu 
sanitarno-higienicznego obiektów oraz postępowania z odpadami medycznymi. 
Podczas kontroli sprawdzane było przestrzeganie procedur sanitarno-higienicznych, 
w szczególności związanych z higieną rąk, dezynfekcją i sterylizacją narzędzi 
i sprzętu wielokrotnego użycia, postępowaniem z bielizną czystą i brudną, 
postępowaniem z odpadami medycznymi, sprzątaniem pomieszczeń. Oceniany był 
również stan sanitarno-techniczny pomieszczeń obiektu i ich wyposażenia, a także 
dostosowanie do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą30.  
Kontroli podlegała także realizacja obowiązku ciążącego na kierownikach placówek, 
który polegał na przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych dotyczących realizacji 
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zgodnie  
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. 
w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej  
w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych31.  

 (akta kontroli str. 211-212) 

W okresie objętym kontrolą, w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego  
nad ruchem pasażerskim i towarowym w MPL, pracownicy Stacji przeprowadzili 
kontrole:  

− autobusów zapewniających przewóz pasażerów w obrębie lotniska  
(od terminala do samolotu i od samolotu do terminala). Kontrolami objęto 
stan sanitarno-porządkowy autobusów. W roku 2018 przeprowadzono 
siedem kontroli a  w 2019 r. – 14, 

− mycia i dezynfekcji dwóch samolotów pasażerskich i wyposażenia apteczek  
pierwszej pomocy w środki opatrunkowe i dezynfekcyjne - w roku 2019, 

− terminalu pasażerskiego wraz z pomieszczeniami udostępnianymi dla 
pasażerów (po jednej kontroli w latach 2018 i 2019).  

Powyższe kontrole nie wykazały nieprawidłowości w obszarze stanu 
sanitarnohigienicznego, porządkowego i technicznego. Skontrolowane autobusy 
i samoloty utrzymane były w dobrym stanie sanitarno-porządkowym. 

(akta kontroli str. 194, 198-201) 

 

                                                      
30 Dz.U. z 2019 r. poz. 595. 
31 Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje  
od formułowania uwag i wniosków. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia  
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 3 września 2020 r. 

 

 

 

Kontroler 

Dariusz Bienek 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

 
.......................................... 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


