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Reprezentujemy

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, które, w celu zwiększenia zdolności Unii Europejskiej do 
zapewniania ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i kontrolę chorób człowieka, odpowiada za identyfikację, 
ocenę i powiadamianie o bieżących i pojawiających się zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego ze strony chorób zakaźnych (1).

Do zadań Centrum należy wyszukiwanie, gromadzenie, zestawianie, ocena i rozpowszechnianie stosownych danych 
naukowych i technicznych; wydawanie ekspertyz naukowych oraz świadczenie pomocy naukowo-technicznej, w tym 
organizacja szkoleń; przekazywanie w odpowiednim czasie informacji Komisji Europejskiej, państwom członkowskim, 
agencjom unijnym oraz organizacjom międzynarodowym działającym w dziedzinie zdrowia publicznego; koordynowanie 
tworzenia na poziomie europejskim sieci organów działających w dziedzinach wchodzących w zakres działań Centrum, 
w tym sieci wynikających z działań w zakresie zdrowia publicznego wspieranych przez Komisję i prowadzących 
wyspecjalizowane sieci nadzoru; wymiana informacji, wiedzy fachowej i najlepszych praktyk oraz ułatwianie 
opracowywania i realizacji wspólnych działań.

Decyzja w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia (2) wzmacnia bezpieczeństwo zdrowotne w Unii 
Europejskiej i zapewnia obywatelom lepszą ochronę przed wieloma zagrożeniami dla zdrowia. Umożliwi ona państwom 
członkowskim przygotowanie i ochronę obywateli przed ewentualnymi przyszłymi pandemiami i poważnymi trans-
granicznymi zagrożeniami ze strony chorób zakaźnych, czynnikami chemicznymi, biologicznymi lub środowiskowymi. 
Decyzja doprecyzowuje powiązanie między Centrum a unijnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia.

Siedzibą Centrum jest Sztokholm (Szwecja).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: http://ecdc.europa.eu

Oferujemy

Dyrektor jest prawnym przedstawicielem Centrum i reprezentuje je w kontaktach zewnętrznych. Dyrektor odpowiada 
przed zarządem, powołanym na mocy art. 14 rozporządzenia ustanawiającego Centrum. Dyrektor kieruje Centrum 
i zarządza jego pracą oraz ponosi ogólną odpowiedzialność za prowadzone przez Centrum działania, zapewniając 
wykonanie wyznaczonych celów. Dyrektor jest całkowicie niezależny w zakresie wykonywania swych obowiązków, bez 
uszczerbku dla odpowiednich kompetencji Komisji i zarządu. Dyrektor odpowiada za:

— bieżące administrowanie Centrum, którego budżet w 2014 r. wynosił przybliżeniu 58 mln EUR i które zatrudniało 350 
pracowników,
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(1) Rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1).

(2) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).
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