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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Wystêpujê w imieniu pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

którzy w zwi¹zku z planowanym przez rz¹d w³¹czeniem inspekcji w struktury administracji zespolonej
obawiaj¹ siê niew³aœciwych i niekorzystnych dla nich rozwi¹zañ organizacyjnych.

Proponowany podzia³ zadañ administracji terenowej, i w konsekwencji podporz¹dkowanie organów
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej terenowym organom administracji rz¹dowej, mo¿e spowodowaæ ogra-
niczenie uprawnieñ organu za³o¿ycielskiego stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Zdaniem pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wypracowane przez kilka-
dziesi¹t lat zasady dzia³ania oraz struktura organizacyjna Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej umo¿liwia³y
podejmowanie skutecznych dzia³añ w zakresie ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi. W dotychczasowym syste-
mie mo¿liwe jest podejmowanie dzia³añ jednoczeœnie i szybko na terenie ca³ego kraju. Zapewniony jest
sprawny przep³yw informacji pomiêdzy wszystkimi stacjami sanitarnymi oraz systematyczne podno-
szenie wiedzy i kwalifikacji przez pracowników dzia³alnoœci podstawowej. Uniezale¿nienie organiza-
cyjne i finansowe pozwala na podejmowanie decyzji wolnych od nacisków i wp³ywów œrodowiskowych.
W zaistnia³ych warunkach gospodarczych i spo³ecznych taka niezale¿noœæ jest jak najbardziej konie-
czna.

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uwa¿aj¹, i¿ obecny stan funkcjonowa-
nia powinien byæ utrzymany, gdy¿ tylko wtedy nale¿ycie zostan¹ spe³nione zadania przypisane inspek-
cji. Skutki wynikaj¹ce z wprowadzenia planowanej decyzji spowoduj¹ trudne do przewidzenia
negatywne nastêpstwa w zakresie dzia³añ s³u¿b sanitarnych, a w konsekwencji w zakresie bezpieczeñ-
stwa sanitarnego i zdrowia ludzi.

Z dotychczasowych doœwiadczeñ wynika, ¿e przyjêcie przedstawionego projektu w du¿ym stopniu
przyczyni siê do zahamowania rozwoju Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a nawet uniemo¿liwi realizacjê
okreœlonych dzia³añ. Zwracam siê do Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie z³o¿onej propozycji
dotycz¹cej przeorganizowania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Proponowane przez obecny rz¹d rozwi¹zania tej kwestii by³y ju¿ wprowadzane kilka lat temu i okaza-
³y siê b³êdne. Uwa¿am, ¿e dotychczasowa wspó³praca organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z orga-
nami w³adzy terenowej i organami samorz¹dowymi oparta na zapisie w ustawie o Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej jest dobra i powinna byæ kontynuowana.

Zmiany w tym zakresie mog¹ os³abiæ wypracowane struktury sanitarne. Ponadto przeciwnicy pro-
jektu w³¹czenia Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej do struktur terenowej administracji zespolonej argu-
mentuj¹, i¿ nowelizacja ustawy mo¿e zaburzyæ spójnoœæ polityki finansowej oraz, ¿e istnieje mo¿liwoœæ
wyst¹pienia lokalnych konfliktów interesów, gdy¿ samorz¹d powiatowy jest organem za³o¿ycielskim i fi-
nansuj¹cym dzia³alnoœæ obiektów i zak³adów nadzorowanych przez powiatowych inspektorów sanitar-
nych. Dodam, ¿e w latach 1999–2001 wystêpowa³y przypadki wywierania nacisku na inspektorów
w celu pozytywnego opracowania ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu, z uwzglêdnieniem
ocen obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

Ponadto pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej domagaj¹ siê: powrotu w struktury Minister-
stwa Zdrowia; uregulowañ prawnych zabezpieczaj¹cych finansowanie dzia³alnoœci nadzorczo-zapobie-
gawczej i laboratoryjnej prowadzonej przez stacje sanitarno-epidemiologiczne; zaniechania tworzenia
inspekcji przypisuj¹cych sobie zadania nale¿¹ce do Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej; podwy¿ek wyna-
grodzeñ dla pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej informacje, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ pro-
œb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jakie argumenty przemawiaj¹ za ponownym w³¹czeniem organów Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej do struktur terenowej administracji zespolonej?

2. Jak ministerstwo zamierza wyeliminowaæ zagro¿enia zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia lokal-
nych konfliktów w zakresie interesów zdrowotno-higienicznych i gospodarczo-ekonomicznych?

3. Jak bêdzie zorganizowany nadzór epidemiologiczny w kontekœcie powiatów?



4. W zwi¹zku z planowan¹ przez rz¹d reorganizacj¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej proszê o przed-
stawienie, jak zmieni siê stan zatrudnienia oraz poziom wynagrodzenia dotychczasowych poszczegól-
nych pracowników tej instytucji?

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Ortyl




