
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gogacza 
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w dniu 21 lutego 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Oświadczenie składam w związku z faktem, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Instytucie 
Medycyny Wsi w Lublinie w dniu 18 stycznia br. podjęła akcję protestacyjną przeciwko działaniom Mini-
sterstwa Zdrowia zmierzającym do przyłączenia Instytutu Medycyny Wsi do Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie, gdyż takie nieprzemyślane, jak stwierdza komisja zakładowa, działania spowodują likwidację 
instytutu. Komisja zakładowa uważa, że nie ma racjonalnych podstaw do przeprowadzenia takiej operacji 
przez Ministerstwo Zdrowia. 

Instytut Medycyny Wsi jest placówką badawczą reprezentującą wysoki poziom naukowy. W ostatniej 
ocenie parametrycznej dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego instytut uzyskał pierw-
szą kategorię w grupie instytutów badawczych. 

Instytut Medycyny Wsi jest jedyną w kraju placówką naukową i usługowoleczniczą, należącą do resortu 
zdrowia, o zasięgu ogólnokrajowym, działającą na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej i 
poprawy warunków higieniczno-sanitarnych środowiska wiejskiego. 

Zamknięcie takiej placówki uniemożliwi dużej grupie pacjentów ze środowiska wiejskiego dostęp do wy-
sokospecjalistycznej opieki medycznej świadczonej aktualnie przez instytut w poradniach specjalistycznych, 
w klinice i zakładzie rehabilitacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i orzecznic-
twa, szczególnie związanej z występowaniem chorób charakterystycznych dla środowiska wiejskiego, w tym 
chorób zawodowych. 

Instytut Medycyny Wsi jako jedyny w kraju prowadzi unikalne badania naukowe polegające na rozpo-
znawaniu i ocenie szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych występujących w śro-
dowisku pracy i bytowania w rolnictwie, leśnictwie oraz w przemyśle rolno-spożywczym i drzewnym, a tak-
że na ocenie wpływu tych czynników na stan zdrowia rolników i leśników. Brak takich badań uniemożliwi 
dokonanie obniżenia ryzyka zdrowotnego oraz poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludno-
ści wiejskiej. 

Instytut po wydaniu przez Radę Ministrów decyzji o ewentualnym połączeniu będzie wykreślony z Kra-
jowego Rejestru Sądowego, straci swoją podmiotowość, a co za tym idzie, straci też dotację statutową na 
działalność naukową, co będzie skutkować brakiem środków finansowych. Może to doprowadzić do zwol-
nień grupowych pracowników instytutu, jak stwierdzają w swoim piśmie związkowcy. 

Dlatego jako senator zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy istnieją argumenty – a jeżeli tak, to 
jakie – które uzasadniałyby likwidację Instytutu Medycyny Wsi. 

W latach 2005 i 2006, będąc wicemarszałkiem województwa lubelskiego, broniłem Instytutu Medycyny 
Wsi przed likwidacją – i wtedy to się udało. Co takiego się stało, że obecny minister zdrowia powraca do 
pomysłu likwidacji? 

Stanisław Gogacz 
 




