
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych już od wielu lat, podobnie jak przedstawiciele innych 

jednostek sfery budżetowej, ponoszą dotkliwe konsekwencje ratowania budżetu państwa. Fundusz wynagro-

dzeń w jednostkach sektora finansów publicznych jest wciąż zamrożony, a budżet na funkcjonowanie stacji 

i wynagrodzenia pracowników – ograniczony. W ciągu kilku lat doprowadziło to do zubożenia pracowników, 

a także likwidacji wielu akredytowanych laboratoriów funkcjonujących w stacjach sanitarno-

epidemiologicznych. 

W apelach ponawianych od wielu lat pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych zwracają uwagę na 

swoją trudną sytuację i dyskryminację ze względu na wysokość wynagrodzenia w porównaniu z innymi gru-

pami zawodowymi zatrudnionymi w sferze budżetowej. Pomimo ciągłych interwencji sytuacja nie ulega 

zmianie. Rażąco niskie wynagrodzenia, jak chociażby wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem na 

stanowisku asystenta, na poziomie 1 tysiąc 500 zł – 1 tysiąc 800 zł nie są godne i nie pozwalają na zaspoka-

janie podstawowych potrzeb. Kolejnym problemem są rażące dysproporcje na terenie kraju w wysokości 

otrzymywanego świadczenia, podobnie jak i dodatków specjalnych. 

Uzasadnianie braku podwyżek brakiem środków jest nieprzekonujące, zwłaszcza gdy porówna się wyna-

grodzenia w innych jednostkach budżetowych. 

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy, a jeśli tak, to kiedy, planowane są podwyżki dla pracowników stacji sanitarno-

epidemiologicznych? W jakiej one będą wysokości? 

2. Jakie działania zostały podjęte od 2011 r. w celu oceny i poprawy obecnej sytuacji finansowej stacji sa-

nitarno-epidemiologicznych? 

3. Jak często, zgodnie z zapowiedziami złożonymi w 2011 r., przeprowadzano w ostatnich latach kom-

pleksową analizę wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w poszczególnych woje-

wództwach z podziałem na poszczególne grupy? Jaki był wynik tych ustaleń i jakimi konkretnie działaniami 

skutkowały? 

4. Dlaczego przez tyle lat, pomimo licznych apeli pracowników stacji i organizacji związkowych, nic się 

nie zmieniło w tym zakresie? 
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