
Oświadczenie złożone 

przez senatora Antoniego Szymańskiego 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Podczas moich spotkań senatorskich otrzymałem informacje dotyczące problemów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w województwie pomorskim. Dotyczą one głownie braku środków na realizacje zapisów ustawy z 

dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonu-

jących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych (DzU z 2017 r. poz. 1473). Przywołana 

ustawa zawiera regulacje dotyczące najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych, do których zali-

czają się także stacje sanitarno-epidemiologiczne, oraz sukcesywnego, obligatoryjnego podnoszenia wyna-

grodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zadania medyczne o wskazaną procentowo różnicę 

pomiędzy wynagrodzeniem dotychczasowym a współczynnikiem stawki referencyjnej, której osiągnięcie 

zakładane jest na 2021 r. Tymczasem pomorska Państwowa Inspekcja Sanitarna nie otrzymała do dnia 9 lipca 

2018 r. żadnego dofinansowania: 

1) na skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, przeprowadzonej 

dnia 1 lipca 2017 r. zgodnie z przywołaną wyżej ustawą za okres od stycznia do grudnia 2018 r. z rezerwy 

celowej budżetu państwa; szacuje się iż brakuje środków w kwocie 1,961 mln zł; 

2) z rezerwy celowej budżetu państwa na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wyko-

nujących zawody medyczne, których to podwyżek, zgodnie z przywołaną ustawą, należy dokonać od dnia 

1 lipca 2018 r.; tu brak środków szacuje się na poziomie 1,8 mln zł. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż nieuwzględnienie skutków podwyżki z roku 2017 w budżecie na rok 2018 

powoduje, iż podjęcie przez kierowników jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po otrzymaniu limitów 

z ustawy budżetowej na rok 2018, decyzji o realizacji pełni zadań ustawowych z dotychczasowym zatrudnie-

niem nie znajdowało pokrycia w przekazanym przez wojewodę pomorskiego budżecie i z racji tego spowo-

dowało narażenie ich na odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych. Nieprzekazanie tych 

środków do chwili obecnej powoduje, iż środki na wynagrodzenia ulegną wyczerpaniu, w zależności od jed-

nostki, we wrześniu lub październiku br. 

Obecnie problem pogłębia się, gdyż w projekcie budżetu na rok 2019 nie uwzględniono skutków prze-

prowadzonej na dzień 1 lipca 2017 r. podwyżki dla pracowników wykonujących zawód medyczny. W związ-

ku z powyższym niedoszacowanie środków budżetowych dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 

województwie pomorskim w 2019 r., według limitów przekazanych do projektu ustawy budżetowej, na chwi-

lę obecną wyniesie łącznie 7,926 mln zł. Proponowane limity w praktyce uniemożliwią utrzymanie zatrud-

nienia na dotychczasowym poziomie, który jest obecnie poziomem minimalnym gwarantującym możliwości 

wykonywania zadań ustawowych, oraz nie zapewnią możliwości bieżącego wykonywania badań w ramach 

prowadzonego nadzoru urzędowego. W związku z powyższym w 2019 r., przy finansowaniu proponowanym 

na poziomie limitów przekazanych do projektu ustawy budżetowej na 2019 r., nie będzie możliwe prawidło-

we wykonywanie zadań ustawowych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie pomorskim. 

Proszę zatem o informację, czy możliwa jest ponowna analiza problemu przez odpowiedzialny resort i 

dokonanie stosownych korekt w limitach zaplanowanych w przyszłorocznej ustawie budżetowej, a także 

przekazanie brakujących obecnie środków, po ustaleniu zaistniałych niedoborów, zgodnie z przywołanymi 

wyżej danymi. 

Antoni Szymański 
 


