
OP.021 - 10/20 

 

ZARZĄDZENIE Nr  10/2020 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie 

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie:  ograniczenia wykonywania zadań w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Krakowie w związku ze stanem epidemii wywołanym 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wyłącznie do tych niezbędnych do 

zapewnienia pomocy obywatelom 

 

 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878 ze 

zm.)  w zw. z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 59 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ogranicza się realizację zadań statutowych 

jednostki do tych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W związku z tym realizowane będą przede 

wszystkim zadania związane: 

1) z zapobieganiem oraz zwalczaniem stanu epidemii; 

2) ze sprawowaniem nadzoru nad jakością wody do spożycia; 

3) z lokalnymi ogniskami epidemicznymi wywołanymi innymi czynnikami niż SARS-CoV-2; 

4) ze sprawowaniem w koniecznym zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.  

. 

§ 2 

1. Do odwołania budynek Stacji zlokalizowany w Krakowie przy ul. Gazowej 15 będzie dostępny wyłącznie 

dla jej pracowników (z zastrzeżeniem sytuacji dot. wydawania szczepionek).  

2. W obiekcie przy ul. Makuszyńskiego 9 możliwa będzie bezpośrednia obsługa interesantów poprzez 

umożliwienie osobistego składania pism na dzienniku podawczym. W pomieszczeniu, w którym 

zlokalizowany jest dziennik podawczy może znajdować się tylko jedna osoba nie będąca pracownikiem 

PSSE w Krakowie. W innych sprawach kontakt interesantów z pracownikami PSSE w Krakowie będzie 

możliwy w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub 

mailowym (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://pssekrakow.pl/ w zakładce „kontakt”), 

z zachowaniem środków ostrożności wskazanych przez pracownika PSSE w Krakowie.   

 

§ 3 

1. Komunikat dla interesantów PSSE w Krakowie dotyczący ograniczeń wskazanych w § 1 stanowi załącznik 

do zarządzenia. 

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu na stronie www PSSE w Krakowie, a także 

wywieszeniu na drzwiach budynków Stacji.  

 

§ 4  

1. Traci moc Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów 

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie    

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.  

 

 
  
 
 

https://pssekrakow.pl/


 
 

                                                                                                                                     Załącznik 
 do Zarządzenia 10/2020 
 Dyrektora PSSE w Krakowie 
 z dnia 22 maja 2020 r. 
 
 

KOMUNIKAT O OGRANICZENIU  

REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH  

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, ze względu na 

szczególny charakter pracy w naszej Stacji, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne 

Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i pracowników 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – zwanej dalej „PSSE w Krakowie” 

– koniecznym jest ograniczenie wykonywania zadań statutowych i wykonywanie ich 

aktualnie w zakresie niezbędnym do zapewnienia pomocy obywatelom.  

Oznacza to, że w PSSE w Krakowie realizowane będą przede wszystkim zadania związane: 

1) z zapobieganiem oraz zwalczaniem stanu epidemii; 

2) ze sprawowaniem nadzoru nad jakością wody do spożycia; 

3) z lokalnymi ogniskami epidemicznymi wywołanymi innymi czynnikami niż 

SARS-CoV-2; 

4) ze sprawowaniem w koniecznym zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 

żywności. 

 

Oznacza to realizację zadań PSSE w Krakowie w szczególnym trybie. Zalecanym jest, aby 

kontakt z PSSE w Krakowie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (za 

pośrednictwem platformy ePUAP (/pssekrakow/SkrytkaESP) oraz adresów e-mail PSSE 

w Krakowie (e-mail: psse@pssekrakow.pl i inne adresy dostępne na stronie internetowej) oraz 

telefonicznej, a także poprzez korespondencję tradycyjną (Poczta Polska). 

Od dnia 25 maja br. umożliwiono w obiekcie Stacji przy ul. Makuszyńskiego 9 osobiste 

składanie pism na dzienniku podawczym. W pomieszczeniu dziennika podawczego może 

znajdować się tylko jedna osoba (poza pracownikami PSSE w Krakowie). Osoba składająca 

pismo powinna mieć zasłonięte usta i nos (np. za pomocą maseczki). Przy wejściu do obiektu 

powinna także zdezynfekować dłonie za pomocą środków udostępnionych w tym celu przez 

PSSE w Krakowie.  Osoby, u których występują objawy mogące sugerować zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, powinny kategorycznie powstrzymać się od składania pism tą drogą.  

Kontakt osobisty z pracownikami PSSE w Krakowie (np. referentami spraw) będzie możliwy 

w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub 

mailowym - z zachowaniem środków ostrożności wskazanych przez pracownika PSSE 

w Krakowie.   

Wskazane powyżej środki ostrożności podyktowane są koniecznością zapewnienia ciągłości 
pracy PSSE w Krakowie w ramach działań przeciwepidemicznych, a ewentualna kwarantanna 
dla części pracowników po styczności z osobą podejrzaną o zakażenie mogłaby skutkować 
ograniczeniami w zakresie wykonywania zadań w tym obszarze. 

mailto:psse@pssekrakow.pl


Z uwagi na fakt, że aktualnie pracownicy Stacji zaangażowani są przede wszystkim w działania 
przeciwepidemiczne terminy załatwienia spraw o innym charakterze mogą ulec wydłużeniu.    

Obiekt PSSE w Krakowie zlokalizowany przy ul. Gazowej 15 będzie wyłączony z obsługi 
interesantów (poza sprawami dotyczącymi odbioru szczepionek), albowiem pracownicy 
Oddziałów Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Oświaty Zdrowotnej wykonują tymczasowo swe 
zadania w obiekcie przy ul. Makuszyńskiego 9. 

 
ODBIÓR DOKUMENTÓW Z PSSE W KRAKOWIE  
 
W sytuacji, kiedy wcześniej zostało ustalone ze dokumenty zostaną odebrane osobiście, strony 
proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia czy dokumenty te powinny być 
aktualnie przesłane na wskazany adres e-mail czy za pośrednictwem Poczty Polskiej.   

 
UZYSKANIE INFORMACJI W ZAKRESIE SKŁADANYCH OSOBIŚCIE PODAŃ, 
WNIOSKÓW I SPRAW ORAZ ODBIORU DOKUMENTÓW.  
 
W razie konieczności uzyskania informacji należy skontaktować się, w zależności od rodzaju 
sprawy, z podanymi poniżej numerami telefonów lub przesłać zapytanie na wskazany adres e-
mail: 
 
DZIENNIK PODAWCZY  
tel. 12 644-93-72, 

12 644-99-64, 
12 684-40-35, 
12 684-40-99,  
12 644-91-33; 

  
 
e-mail: kancelaria@pssekrakow.pl 
 
Zalecane jest także skorzystanie z możliwości weryfikacji aktualnego stanu postępowania 
związanego z wniesionym podaniem na stronie rejestr.pssekrakow.pl - przy użyciu numeru 
ZL nadanego podaniu w momencie jego składania.   
 

Proszę Państwa o zrozumienie w tym szczególnym okresie i uszanowanie opisanych 
powyżej zasad. Informacje o zmianach w organizacji wykonywania zadań przez PSSE w 
Krakowie będą dostępne na stronie internetowej https://pssekrakow.pl/  
 

 

 Z poważaniem 
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