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Starosta Powiatu Mieleckiego
Dotyczy: BR.0003.101. 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, w odpowiedzi na pismo z dnia
25 stycznia 2021 r. informuje, że kontrole sanitarne przeprowadzane przez przedstawicieli
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu wynikają z art. 8a ust. 3 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2021.195), któiy
stanowi, że Główny Inspektor Sanitarny może wydawać organom Państwowej Inspekcji
Sanitarnej polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie.
W związku z panującym od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii na terenie całego
kraju RP wprowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
poz. 491 z późn. zm.) kontrole sanitarne odbywały się bez uprzedniego zawiadomienia,
w myśl art. 48 ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz.U.2019,1292 z późn.zm), któiy stanowi, że: „Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
kontroli nic dokonuje się, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione
bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska”. Powyższe mogło
spowodować niezadowolenie wśród przedsiębiorców, gdyż wcześniej kontrole poprzedzone
były zawiadomieniami. Ponadto wskazuje się, że kontrole sanitarne przeprowadzane są
zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami kontroli.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że w 2019 r.
w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych nałożono 8 mandatów karnych - na łączną kwotę
1300 zł i 1 karę pieniężną na kwotę 200 zł za przeterminowane kosmetyki, na 135
przeprowadzonych kontroli zakładów, Natomiast w 2020 r. nałożono 14 mandatów na kwotę
1700 zł oraz 2 kary pieniężne na 400 zł, na 81 przeprowadzonych kontroli zakładów.
W 2020 r. w skontrolowanych obiektach fryzjerskich i kosmetycznych przez
przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu,
nieprawidłowości dotyczyły:
• korzystania przy świadczeniu usług z brudnych, ze ścinkami włosów narzędzi
fryzjerskich (nożyczki, grzebienie, maszynki do włosów, szczotki, kołki/wałki do
trwałej),
• przechowywania narzędzi takich jak: nożyczki, grzebienie, nakładki na maszynkę
w brudnych pojemnikach, ze ścinkami włosów,
• brak środków do dezynfekcji rąk,
• korzystania wielokrotnie przy świadczeniu usług z ręczników jednorazowych, pelerynek
jednorazowych i jednorazowych papierków do trwałej ondulacji,
• korzystania wielokrotnie przy świadczeniu usług z brudnych jednorazowych maszynek
do golenia,
• korzystania przy świadczeniu usług z niestetylnych narzędzi tj. pęset do regulacji brwi,
cążek, frezów, nożyczek do manicure,
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* korzystania przy świadczeniu usług z narzędzi jednorazowych - wielokrotnie tj. pilników
jednorazowych, polerek, szczoteczek do henny,
• stosowanie przeterminowanych produktów kosmetycznych (kremy, peelingi, lakiery do
paznokci).
Kontrolowany ma prawo brać czynny udział zarówno podczas kontroli, tj. wnieść
uwagi do protokołu w trakcie kontroli oraz może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu
faktycznego udokumentowanego w protokole kontroli w terminie 7 dni od daty jego
doręczenia.
Na każdym etapie postępowania strony uprawnione są do czynnego uczestnictwa
w sprawie, w tym do składania oświadczeń w toku sprawy, przedkładania dowodów oraz
zapoznawania się z aktami sprawy. W 2020 roku żaden podmiot, którego dotyczyła kontrola
nie zgłosił uwag i zastrzeżeń do protokołu kontroli.
Odnosząc się do zarzutu braku kultury osobistej przez przedstawicieli PIS w Mielcu,
należy wskazać, że niektóre kontrole odbywały się przy asyście funkcjonariuszy policji,
w związku z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego. Zdarzały się bowiem sytuacje, że
sposób zachowania osób reprezentujących podmioty kontrolowane wymuszały konieczność
interwencji funkcjonariuszy Policji w trakcie czynności kontrolnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu zwraca uwagę, że autor
interpelacji nie zweryfikował z nim zarzutów podniesionych w anonimowej skardze, lecz
przyjął je za wiarygodne. Zwłaszcza, że od dnia 3 października 2020 r. do dnia dzisiejszego
nie były przeprowadzane żadne kontrole sanitarne zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.
Dodatkowo zwraca się uwagę, że w obecnej sytuacji epidemicznej kraju właściciele
zakładów fryzjerskich i kosmetycznych powinni w szczególny sposób dbać o stan sanitarno
higieniczny swoich zakładów aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.
Należy również przypomnieć że wymienione powyżej nieprawidłowości mogą przyczyniać
się do szerzenia się innych wirusów HCV, HBV czy HIV, które stanowią istotne zagrożenie
dla zdrowia i życia klientów zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.
Od wielu lat pracownicy PSSE w Mielcu nadzorują przestrzeganie procedur
zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń opracowanych przez samych
właścicieli zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Tym bardziej rażącym naruszeniem
prawa jest ich nieprzestrzeganie w dobie rozprzestrzeniania się nowego wirusa SARS-CoV-2.
Zgodnie z art. 4.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj.Dz.U.2021.195) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a co za tym idzie wzmożone kontrole
sanitarne ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie powinny spotykać się ze
sprzeciwem podmiotów kontrolowanych.
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