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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Z dużym niepokojem odbieram sygnały o zamiarze likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Ropczycach, wynikającym z ekspertyzy opracowanej dla Zespołu Roboczego do spraw 
Restrukturyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w powiecie ropczycko-sędziszowskim wykazuje wysoką 
efektywność, jeśli chodzi o realizację zadań w dziedzinie utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego wynikają-
cych z ustawy o Inspekcji Sanitarnej. 

Powiat ropczycko-sędziszowski w swojej strukturze zawiera wszystkie niezbędne agendy koordynujące 
działania ponadgminne i jednocześnie unifikujące pięć środowisk gminnych. Od roku 1999 tamtejsza powia-
towa stacja sanitarno-epidemiologiczna wchodzi w skład zespolonej administracji powiatowej. 

Dzięki zaangażowaniu oraz wielu staraniom samorządu powiatowego jednostka ta funkcjonuje na bardzo 
wysokim poziomie organizacyjno-technicznym. W 2011 r. powiat ropczycko-sędziszowski przekazał w uży-
czenie na czas nieokreślony do bezpłatnego używania lokale na potrzeby powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, które znajdują się w gruntownie wyremontowanym budynku po termomodernizacji. Sta-
nowiska pracy są wyposażone w nowoczesny sprzęt biurowy, na stanie jednostki znajduje się również nowy 
samochód służbowy. 

PSSE w Ropczycach jest w województwie stacją, która wykazuje największy niedobór etatów. Zatrudnie-
ni pracownicy (15 etatów w nadzorze i 3,15 etatów w administracji) posiadają wysokie kwalifikacje, a wielo-
letnie doświadczenie zawodowe pozwala im w pełni realizować ustawowy zakres zadań i obowiązków. Fakt 
ten powinien stanowić ważny atut w dalszym funkcjonowaniu stacji, a nie być jednym z powodów jej likwi-
dacji. 

Lokalizacja stacji w Ropczycach oraz dogodne połączenia komunikacyjne z gminami powiatu pozwalają 
na szybkie i sprawne reagowanie w sytuacjach wszelkich zagrożeń epidemiologicznych. Usytuowanie stacji 
umożliwia osobom fizycznym, instytucjom oraz podmiotom gospodarczym szybki i bezpośredni kontakt bez 
konieczności uciążliwego podróżowania do odległych miast. Dotyczy to także dostarczania prób pobieranych 
do analiz, w szczególności w sytuacjach występowania zagrożeń bakteriologicznych. W przypadku likwidacji 
może to w dużym stopniu przyczynić się do zagrożenia zdrowia mieszkańców powiatu i województwa, a tym 
samym spowodować nieodwracalne skutki społeczne i ekonomiczne. 

Likwidacja powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej stwarza duże niebezpieczeństwo w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, czego wymiernym przykła-
dem są powodzie z lat 2009 i 2010. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym służby w powiecie, między 
innymi sanepid, organizuje starosta, tak więc w przypadku likwidacji tej placówki nie będzie w powiecie 
jednostki, która mogłaby szybko zareagować na zaistniałe zagrożenia epidemiologiczne. 

Likwidacja stacji spowoduje, iż powiat ropczycko-sędziszowski, obejmujący 549 km2 i liczący ponad 
73 tysiące mieszkańców, pozbawiony zostanie bliskiego kontaktu ze służbą sanitarną. Ostatnie lata dowiodły, 
iż sukces wielu akcji i działań realizowanych przez służby sanitarne wynikał z dokładnej znajomości terenu i 
uwarunkowań, jak również dobrze przygotowanej kadry i odpowiedniego wyposażenia. 

Mając na względzie przywołane argumenty, w pełni wspieram działania władz powiatu ropczycko-
sędziszowskiego i wyrażam stanowczy protest wobec proponowanych rozwiązań zmierzających do likwidacji 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach. Liczę, że głos samorządu powiatu ropczyc-
ko-sędziszowskiego będzie wnikliwie rozpatrzony i uwzględniony w przygotowywanych działaniach. 

Z poważaniem 
Janina Sagatowska 

 
 
 
 
 




