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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Szanowny Panie Marszałku, 

w nawiązaniu do oświadczenia Pani Senator Beaty Małeckiej – Libery, złożonego na 10. 

posiedzeniu Senatu w dniu 13 maja 2020, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

Likwidacja Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (IMPiZŚ) dokonywana 

jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. 

w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 

(Dz. U. poz. 2043), zgodnie z § 1 ust. 4 ww. rozporządzenia termin zakończenia likwidacji 

Instytutu został wyznaczony na dzień 27 kwietnia 2021 r.  

Decyzja o likwidacji IMPiZŚ wynikała z braku możliwości podjęcia wobec tego Instytutu 

działań o charakterze naprawczym, jak również w związku z nieskutecznością 

podejmowanych działań o takim charakterze w latach poprzednich.

Jedną z podstawowych przesłanek likwidacji Instytutu była jego bardzo trudna sytuacja 

finansowa. Od 2014 r. Instytut co roku wykazywał w rocznych sprawozdaniach 

finansowych stratę netto, ponadto pojawiły się problemy z regulowaniem zobowiązań 

publicznoprawnych wobec ZUS, czy Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym ZUS 

i Urząd Skarbowy wszczęły egzekucje komornicze wobec Instytutu, co spowodowało, że 

konta bankowe Instytutu zostały zablokowane, ustanowiona została hipoteka 

przymusowa na rzecz ZUS na nieruchomości Instytutu oraz zastaw skarbowy na części 

mienia ruchomego Instytutu. Blokada kont bankowych spowodowała, że Instytut 

regulował jedynie płatności, na które zgodę wyrażał organ egzekucyjny, tj. głównie 

wynagrodzenia pracowników, chociaż i te wypłacane były z opóźnieniem, a od połowy 

2019 r. w ogóle. 
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Zaznaczyć należy, że znaczenie miała także podstawowa działalność Instytutu, tj. 

działalność naukowa, która w ostatnich latach była niesatysfakcjonująca i poniżej 

oczekiwań. IMPiZŚ posiadał kategorię naukową B (jedna z najniższych), nie posiadał 

uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora czy doktora habilitowanego. 

Podstawowym źródłem finansowania działalności naukowej Instytutu były przede 

wszystkim dotacje otrzymywane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). 

Źródłem finansowania działalności naukowej Instytutu, oprócz dotacji otrzymywanych 

z MNiSW, powinny być również środki pozyskiwane na prowadzenie badań naukowych 

i prac rozwojowych, w tym grantów krajowych i zagranicznych. Natomiast Instytut od 

2009 r. zrealizował jedynie 14 projektów naukowych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych. W związku ze swoim zakresem działalności, Instytut powinien być 

zaangażowany w różnego rodzaju projekty w zakresie zanieczyszczeń powietrza 

i smogu. Jednakże działalność Instytutu w tym zakresie była znikoma – w latach 2010-

2018 IMPiZŚ realizował jedynie 6 projektów naukowych, również zaangażowanie 

pozanaukowe w tym zakresie było niewielkie. 

Ponadto, podkreślić należy, że działania podejmowane w celu poprawy sytuacji Instytutu 

przez kolejnych dyrektorów Instytutu były nieznaczne. W 2018 r. ówczesna dyrekcja 

IMPiZŚ podjęła próby stworzenia programu restrukturyzacji Instytutu i uzyskania na ten 

cel kredytu z instytucji bankowych. Jednakże przedstawiane programy restukturyzacyjne 

w opinii Ministerstwa Zdrowia nie gwarantowały poprawy funkcjonowania Instytutu. 

Również instytucje pożyczkowe odmawiały udzielenia pożyczki IMPiZŚ, ponieważ 

Instytut nie spełniał przesłanek do udzielenia pożyczki ze względu m.in. na brak 

rentowności, ujemny kapitał własny, trwający proces egzekucji komorniczej. Warto 

zaznaczyć również, iż nie było możliwości wsparcia finansowego Instytutu przez organ 

nadzorujący, tj. Ministra Zdrowia, ze względu na brak podstawy prawnej w tym zakresie.

Potwierdzeniem, że podjęcie decyzji o likwidacji IMPiZŚ było zasadne, była decyzja 

ówczesnej p.o. dyrektora Instytutu z końca czerwca 2019 r., która wypowiedziała 

pracownikom umowy o pracę od dnia 1.07.2019 bez obowiązku świadczenia pracy. 

Decyzja ta spowodowała, iż od dnia 1.07.2019 r. Instytut nie mógł prowadzić żadnej 

działalności. 

Podkreślić jednak należy, że działalność funkcjonującego w IMPiZŚ Regionalnego 

Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, który zabezpieczał pod 

względem toksykologicznym mieszkańców regionu śląskiego, od czerwca 2019 r. 
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została przejęta przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary 

w Sosnowcu i jest kontynuowana do chwili obecnej.

Odnosząc się natomiast do sytuacji na terenie województwa śląskiego, informuję że 

Wojewoda Śląski pismem znak ZDII.9611.4.56.2020 poinformował, że na terenie 

województwa nie przyjęto szczególnej, odrębnej strategii walki z koronawirusem. 

W kolejnych tygodniach stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, 

służby Wojewody Śląskiego implementowały kolejne etapy walki z COVID-19, 

przekazywane na codziennych wideokonferencjach, dostosowując je do istniejących 

lokalnych warunków i potrzeb. Dlatego też, zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia 

w kolejnych tygodniach wojewoda wdrożył m.in. następujące rozwiązania:

 zorganizowano odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc kwarantanny zbiorowej,

 utworzono w sumie 3 szpitale jednoimienne zakaźne w Raciborzu, Tychach 

i Gliwicach, dysponujące odpowiednią ilością łóżek respiratorowych, przy czym 

w dwóch (tj. w Raciborzu i Gliwicach) umożliwiono leczenie pacjentów 

zarażonych SARS-CoV-2 wymagających dializoterapii. Ponadto, w 2 ośrodkach 

(tj. w Raciborzu i Tychach) zorganizowano leczenie w zakresie kardiologii 

inwazyjnej dla pacjentów podejrzanych i zarażonych SARS-CoV-2. Dla 

personelu medycznego tych szpitali zagwarantowano możliwość bezpłatnego 

zakwaterowania („Hotel dla medyka”),

 szpitale bezpośrednio zaangażowane w walkę z COVID-19 w przypadku 

zgłaszanych braków są wspierane personelem kierowanym do pracy w trybie art. 

47 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 utworzono łącznie 3 izolatoria, dysponujące w sumie 455 miejscami,

 zorganizowano łącznie 46 zespołów wymazowych, dedykowanych pacjentom 

pozostającym na kwarantannie, w tym 6 utworzonych i utrzymywanych ze 

środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego oraz 40 utworzonych 

i finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

 utworzono transport sanitarny przeznaczony dla pacjentów z COVID-l9,

 prowadzona jest (przy współudziale Wojsk Obrony Terytorialnej) akcja 

profilaktycznych badań w kierunku COVID-19 personelu domów pomocy 

społecznej oraz zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-

leczniczych,
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 sukcesywnie zwiększana jest liczba działających na Śląsku Laboratoriów COVID  

spełniających niezbędne wymagania i posiadających wpis na listę prowadzoną 

przez Ministra Zdrowia,

 odrębną lokalną kwestią była konieczność zorganizowania niespotykanej w skali 

kraju akcji profilaktycznych badań przesiewowych na obecność koronawirusa 

wśród górników wybranych śląskich kopalń. 

Pragnę podkreślić, że wszelkie działania podejmowane na terenie kraju przez Rząd oraz 

Ministerstwo Zdrowia, w związku z Covid -19, zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa 

zdrowotnego obywatelom oraz przebywającym na terenie RP. Aktualnie, w związku 

z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, szereg wprowadzonych ograniczeń, zakazów, 

nakazów zniesiono. Jednakże w przypadku eskalacji zagrożenia ograniczenia mające 

na celu zapobieganie szerzeniu się COVID-19 mogą zostać przywrócone. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


		2020-07-24T09:01:02+0000
	Waldemar Kraska




