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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Realizowanie zadañ z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie sta³ego nadzoru nad wa-

runkami zdrowotnymi ¿ywnoœci, ¿ywienia, prowadzenie dzia³alnoœci przeciwepidemiologicznej w wielu
obszarach, edukacja prozdrowotna, sta³y nadzór sanitarno-higieniczny nad obiektami u¿ytecznoœci
publicznej to tylko niektóre z zadañ, realizowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Niestety
musz¹ one ci¹gle borykaæ siê z ograniczeniami bud¿etowymi, wizj¹ ograniczenia zatrudnienia, niskimi
wynagrodzeniami czy wreszcie likwidacj¹ jednostki.

Z proœb¹ o wsparcie zwrócili siê do mnie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wieliczce, których wynagrodzenia s¹ niewiele wiêksze od œredniej krajowej i znacznie odbiegaj¹ od
wynagrodzeñ pracowników pozosta³ych urzêdów pañstwowych oraz pracowników wykonuj¹cych inne
zawody medyczne. Dodatkowo wielickiemu sanepidowi grozi likwidacja ze wzglêdu na oszczêdnoœci bu-
d¿etowe. Radni Rady Powiatu Wielickiego zaniepokojeni sygna³ami likwidacji Inspekcji Sanitarnej
w Wieliczce wystosowali apel, w którym sprzeciwiaj¹ siê po³¹czeniu inspekcji z inspekcj¹ w Krakowie.
Ostatnie lata pokaza³y, ¿e nie brakuje sytuacji zagro¿eñ takich jak powodzie czy koniecznoœæ nadzoru
zanieczyszczonych wód, tak jak to mia³o miejsce w lipcu br., kiedy zosta³o ska¿one ujêcie wody w gminie
Wieliczka dostarczaj¹cej wodê do piêciu miejscowoœci w gminie i dziêki szybkiej reakcji sanepidu uda³o
siê podj¹æ odpowiednie dzia³ania. Powiat wielicki zamieszkuje 120 tysiêcy mieszkañców, w gminie Nie-
po³omice zlokalizowana jest strefa przemys³owa, w najbli¿szych latach powstanie taka strefa w Wielicz-
ce. Kopalniê Soli „Wieliczka” odwiedza ponad milion turystów, powstaj¹ nowe obiekty u¿ytecznoœci
publicznej, oœrodki rekreacyjno-sportowe, rozwija siê infrastruktura gastronomiczno-hotelarska, wszy-
stkie te obiekty wymagaj¹ nadzoru sanitarnego.

Wojewoda Ma³opolski uwa¿a, i¿ powodem do zlikwidowania sanepidu w Wieliczce jest potrzeba szu-
kania oszczêdnoœci. Wzglêdy finansowe nie powinny byæ decyduj¹ce w sytuacji, kiedy sanepid wy-
wi¹zuje siê doskonale ze swoich zadañ, dbaj¹c o bezpieczeñstwo zdrowia publicznego mieszkañców.
Dlatego zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy, a je¿eli tak to kiedy, PSSE w Wieliczce zostanie zlikwidowana?
2. Czy powodem likwidacji bêd¹ jedynie wzglêdy finansowe?
3. Które placówki w Ma³opolsce zostan¹ zlikwidowane i kiedy to nast¹pi?
4. Czy uwa¿a Pan Premier, ¿e ze wzglêdów finansowych nale¿y pozbawiæ mieszkañców powiatu wie-

lickiego jednostki, która czuwa nad ich bezpieczeñstwem w obszarze zdrowia publicznego?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima




