Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014
W planie działalności Ministra na rok 2014 uwzględniono m.in. cel i miernik ujęty w budżecie
zadaniowym. Cel dotyczył zapewnienia stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych
w nadzorowanych obiektach, który realizowano przez kontrole sanitarne. W 2014 roku zaplanowano
przeprowadzenie 4800 kontroli. Plan zrealizowano w 89% przeprowadzając 4278 kontroli. Brak
pełnej realizacji planu wynika z fluktuacji kadrowych oraz absencji chorobowych pracowników,
urlopów macierzyńskich, a także z bieżącej sytuacji epidemiologicznej rzutującej na działania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW.
Plan działalności ukierunkowano również na usprawnienie przekazywania danych
statystycznych poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu sprawozdawczości. Pierwotny plan
zakładał zaprojektowanie i wdrożenie w 2014 r. systemu na terenie całego kraju. W związku ze
zmianą personalną na stanowisku Naczelnika Wydziału Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego oraz
podjętą decyzją o powołaniu Zespołu ds. systemu elektronicznej sprawozdawczości, postanowiono
dokonać korekty zadań służących realizacji celu wymienionego w pkt 1. planu działań na rok 2014.
Dokonana korekta miała za zadanie urealnienie terminu wdrożenia systemu elektronicznej
sprawozdawczości, jednak bieżąca sytuacja epidemiologiczna i związane z nią czynności
podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSW nie pozwoliły na zrealizowanie wszystkich
z zaplanowanych najważniejszych zadań służących realizacji w/w celu. Obecnie trwa proces
weryfikacji przydatności zakresu i sposobu zbieranych danych w bieżącej sprawozdawczości PIS
MSW. W toku działania Zespołu stwierdzono bowiem, iż istnieje możliwość rozszerzenia zakresu
danych gromadzonych i przetwarzanych w projektowanym programie. W sposób oczywisty wpłynęło
to na przesunięcie terminu zakończenia prac, niemniej właściwym jest opracowanie projektu
całościowego, nawet przy konieczności przesunięcia terminu realizacji części zadania. W
konsekwencji pozostałe zadania dotyczące realizacji tego celu przeniesiono na 2015 roku i lata kolejne
(zgodnie z korektą do Planu na rok 2014 oraz Planem na rok 2015).
W ramach realizacji celu dotyczącego poprawy dostępności sprzętu informatycznego
właściwej jakości, jak również zapewnienia ciągłości jego działania, dokonano zakupu sprzętu
informatycznego (m.in. router, laptopy) w przewidzianej miernikiem liczbie. Zgodnie z założonymi
zadaniami urządzenia uszkodzone wybrakowano (zgodnie z procedurą opracowana na podstawie

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są
jednostki budżetowe Dz.U. Nr 114, poz. 761) i przekazano nieodpłatnie na rzecz:
a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach (na cele szkoleniowe oraz do ew. użytku);
b) Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie (na cele dydaktyczne)
łącznie 36 szt.
Pozostały nieprzydatny sprzęt przekazano firmie recyklingowej.

Przeprowadzono przegląd komputerów w Inspektoracie PIS MSW, a także na bieżąco, w
miarę potrzeb realizowano bieżące naprawy.
Pięciu pracowników Inspektoratu wzięło udział w szkoleniu dot. przetargów, tym samym
zrealizowano założone zadanie.
Nagła zmiana na stanowisku odpowiedzialnym za kwestie informatyczne i sprzęt
komputerowy (urlop bezpłatny w związku z wyborem w wyborach samorządowych) spowodowała
konieczność przesunięcia w czasie jednego z zadań służących realizacji celu, założone do wykonania
w Planie na 2014 rok. Wstrzymano się z planowaniem zakupów sprzętowych na rok 2015, do
momentu pełnego wdrożenia się w obowiązki nowego pracownika. Tym samym założono, że w roku
2015 realizowane będą zakupy sprzętowe wynikające z aktualnych potrzeb.
Dalsze prace nad poprawą dostępności sprzętu informatycznego właściwej jakości będą trwały
w latach kolejnych, niemniej już nie jako działania priorytetowe.

