
UCHWAŁA NR XXXVIII/835/21 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 8 września 2021 r. 

w sprawie przyznania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Miasta Katowice” 

Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 2 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 2187) 
oraz § 6 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyznać Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach tytuł honorowy „Zasłużony 
dla Miasta Katowice”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta 
Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem § 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r. 
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 
Tytuł ten przyznaje się szczególnie zasłużonym dla Miasta Katowice, którzy swoją działalnością przyczynili się 
do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i którzy przez swoje czyny, 
dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. 

Doceniając dorobek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z wnioskiem o nadanie 
Tytułu honorowego wystąpili Prezydent Miasta Katowice i Przewodniczący Rady Miasta Katowice pismem 
z dnia 31 maja 2021 r. Do wniosku dołączono zgodę na przyjęcie Tytułu. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowice na 
posiedzeniu w dniu 20 lipca 2021 r. 

Z opisu zasług Kandydata uzasadniających przyznanie Tytułu wynika m.in., iż Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Katowicach jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim. 
Obszarem jego działania jest m.in. miasto Katowice. PPISw Katowicach wykonuje zadania zgodnie z 
kompetencjami określonymi w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w przepisach odrębnych przy 
pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, której jest Dyrektorem. 

PPIS w Katowicach jest powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu zapewnienia 
należytego stanu sanitarnego miasta, ochrony zdrowia i poprawy komfortu życia mieszkańców Katowic, we 
wszystkich aspektach i na każdym etapie ich życia. 

Zadania te realizuje poprzez sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nad warunkami 
życia, pracy, wypoczynku i rekreacji, leczenia, nauczania i wychowania mieszkańców miasta, a także działania 
z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia na rzecz poprawy zdrowia publicznego. 

PPIS w Katowicach prowadzi nadzór nad ok. 8 tys. obiektów na terenie miasta przeprowadzając średnio 
około 8 tys. kontroli sanitarnych rocznie. 

20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku 
z masowymi zakażeniami nowym koronawirusem  SARS-CoV-2, co sprawiło że realizowane zadania 
i działania PPIS w Katowicach w 2020 roku ukierunkowane i determinowane były głównie na sytuację 
epidemiczną w mieście i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

W dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Katowic PPIS w Katowicach realizował wiele 
nowych zadań w zakresie: 

- monitorowania sytuacji epidemicznej w mieście, 

- informowania ludności o aktualnej sytuacji i obowiązujących w związku epidemią zasadach 
i przepisach, 

- kierowania na testy w celu potwierdzenia bądź wykluczenia zakażenia, 

- uczestniczenia w organizacji pobierania wymazów przez wymazobusy, 

- przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych z osobami zakażonymi i mogącymi mieć kontakt 
z takimi osobami, 

- śledzenia kontaktów osób zakażonych i podejrzanych o zakażenie, 

-obejmowania nadzorem epidemiologicznym, kierowania na kwarantannę, a początkowo również  izolację, 

-ewidencjonowania osób zakażonych i osób z kontaktu (do 23 listopada 2020 r. na stronie internetowej 
katowickiej PPIS podawano dzienne statystyki związane z koronaworusem), 

- podejmowania działań przeciwepidemicznych w ogniskach, 

- kontroli przestrzegania określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. 

W roku 2020 zarejestrowano ponad 9,5 tys. zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Katowic 
oraz prawie 250 zgonów spowodowanych zakażeniami tym wirusem. W związku z powyższym PPIS w 
Katowicach przeprowadził ponad 10 tys. telefonicznych wywiadów epidemiologicznych 
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z mieszkańcami Katowic i wydał na ich rzecz ponad 8 tys. decyzji administracyjnych nakładających obowiązek 
kwarantanny i kilkaset decyzji nakładających obowiązek izolacji. 

Wszyscy pracownicy PSSE w Katowicach zostali oddelegowani do prac związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 i pracowali w systemie zmianowym przez siedem dni w tygodniu, początkowo 
24, a potem 14 godzin na dobę. W reakcji na dynamiczne zmiany w przepisach prawnych, mając na celu 
budowanie kompetencji pracowników Stacji przeprowadzono szereg szkoleń wewnętrznych w oparciu o 
rekomendacje GIS. Na potrzeby przeciwdziałania COVID-19 stworzono też na użytek wewnętrzny PSSE w 
Katowicach elektroniczną bazę danych. Jednocześnie podejmowano szereg działań edukacyjnych i 
informacyjnych starając się zbudować wizerunek Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako instytucji przyjaznej 
obywatelom. 

Składając wniosek o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Katowice” dla Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Katowicach wyrażono wdzięczność dla wszystkich pracowników 
tej Instytucji za zaangażowanie i trud włożony w walkę z epidemią, która nie miała do tej pory precedensu w 
dziejach katowickiego samorządu. Podczas wciąż trwającej pandemii pracownicy 
tej Instytucji wyróżnili się niewątpliwie wysokim profesjonalizmem, determinacją i poświęceniem.
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