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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwrócili siê do mnie pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Bia³ymstoku

oraz w Sokó³ce, wskazuj¹c na istotne ich znaczenie w realizacji zadañ z zakresu ochrony zdrowia publi-
cznego i zapewnienia bezpieczeñstwa sanitarno-epidemiologicznego w obszarach dzia³ania okreœlonych
wymogami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Do pe³nej realizacji na³o-
¿onych na Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ zadañ niezbêdne s¹ jednak œrodki finansowe pochodz¹ce
z bud¿etu pañstwa. Obecnie, jak wielokrotnie zosta³o mi to wskazane, s¹ one niewystarczaj¹ce. Ros-
n¹ce dysproporcje pomiêdzy wynagrodzeniami pracowników inspekcji sanitarnej a wynagrodzeniami
pozosta³ych pracowników sfery bud¿etowej, zw³aszcza innych jednostek inspekcyjnych, s¹ ra¿¹ce. Zbyt
niskie stawki wynagrodzeñ w istocie uniemo¿liwiaj¹ pracownikom podnoszenie swoich kompetencji za-
wodowych, na przyk³ad poprzez podejmowanie dodatkowych studiów podyplomowych czy te¿ specjali-
zacji w dziedzinie odpowiedniej dla inspekcji.

Zmiany wprowadzone ostatnio do rozporz¹dzenia MZiOS z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników publicznych zak³adów opieki zdrowotnej w istocie odnosz¹ siê do zmiany
górnej granicy kwoty zaszeregowania w czterech kategoriach zaszeregowania: I, II, III i IV, i dotycz¹ jedy-
nie niewielkiej grupy pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Dla przyk³adu
podam, ¿e w PSSE w Bia³ymstoku zastosowanie ma jedynie kategoria IV zaszeregowania dla stanowisk:
dozorca, portier, sprz¹taczka i goniec. W istocie wiêc wprowadzone zmiany nie zmieni¹ wysokoœci wy-
nagrodzeñ znacznej rzeszy pracowników PSSE.

Dlatego zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy w najbli¿szym czasie planowane s¹ zmiany stawek wynagrodzeñ pracowniczych powiatowych

stacji sanitarno-epidemiologicznych i w jakim zakresie? Proszê tak¿e o podanie przybli¿onej daty podjê-
cia tych dzia³añ.

2. Jakim kryterium kierowano siê, wprowadzaj¹c zmiany do rozporz¹dzenia MZiOS z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, które
w istocie pomijaj¹ pracowników PSSE?

3. Dlaczego mimo rosn¹cych oczekiwañ wobec pracowników PSSE – rozporz¹dzenie ministra zdro-
wia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji pracowników inspekcji sanitarnej, wymagania nor-
my PN-EN ISO/IEC 17020 wdro¿onej w dzia³alnoœci kontrolnej PIS – ich wynagrodzenia pozostaj¹
w istocie na niezmienionym poziomie?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski




