
 

UCHWAŁA NR XXXIII/601/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
dotyczącego zamiaru likwidacji laboratoriów w powiatowych stacjach 

sanitarno- epidemiologicznych w województwie podkarpackim. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.)  oraz § 19 ust. 2 Statutu   
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.          
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz.Urz.Woj.Podk.  
z 1999r. Nr 28, poz.1247 z późn. zm.); 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała podlega przekazaniu Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie Podkarpackiemu, 
Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Podkarpackiemu Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, parlamentarzystom z terenu  
Województwa Podkarpackiego.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały NR XXXIII/601/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
Stanowisko  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zamiaru likwidacji 
laboratoriów w powiatowych stacjach  

sanitarno- epidemiologicznych w województwie podkarpackim 

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża stanowczy protest przeciwko 
likwidacji laboratoriów w powiatowych stacjach sanitarno- epidemiologicznych 
w województwie podkarpackim.  

Laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tym samym 
są na odpowiednio wysokim poziomie technicznym, z odpowiednim 
usprzętowieniem, a przede wszystkim posiadają  wykształconą, profesjonalną kadrę 
pracowników. 

Stacje laboratoryjne po odliczeniu kosztów bezpośrednich wypracowują 
dochód, który aż w 70% pokrywa wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań 
ustawowych (nadzorczo-kontrolnych, przeciwepidemicznych i oświatowo-
zdrowotnych). Dlatego też o tę wielkość musi wzrosnąć  finansowanie stacji 
z budżetu państwa w sytuacji  likwidacji laboratoriów powiatowych.   

Inspekcja sanitarna ma być  przede wszystkim skuteczna, a zatem zawsze 
w pełnym pogotowiu dyżurowym, w pełnej 24 godzinnej dyspozycyjności,  by  móc 
działać szybko, natychmiastowo i efektywnie - tego oczekuje od niej społeczeństwo. 
Likwidacja laboratoriów spowoduje znaczne utrudnienia w wykonywaniu badań   
dostarczanych  próbek i to nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ograniczy i utrudni  
dostęp do badań dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zmniejszy się mobilność 
inspekcji, szybkość reagowania w przypadku zagrożeń i niebezpieczeństw 
zdrowotnych wśród społeczeństwa  naszych powiatów. 

Koszty dostarczanych próbek do laboratoriów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej, konieczność zabezpieczenia zlikwidowanych laboratoriów, 
a przede wszystkim zwolnienia pracowników powiatowych stacji jednoznacznie 
wskazują na niecelowość takiej restrukturyzacji w Inspekcji Sanitarnej.  

Jednocześnie zwolnieni pracownicy zasilą bezrobotnych w powiatach naszego 
województwa, gdzie stopy bezrobocia są wysokie. Koszty  finansowe, społeczne oraz 
osobowe  restrukturyzacji nie są adekwatne do zakładanych celów. 

Jak  wynika z propozycji restrukturyzacji, w małym stopniu obejmie ona 
Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz jej trzy Oddziały 
Laboratoryjne.    

Założeniem reformy administracyjnej naszego kraju była decentralizacja 
zadań  i przybliżenie instytucji do społeczeństwa. W ostatnim okresie obserwuje się 
proces całkowicie odwrotny, co znacznie osłabia funkcjonowanie powiatów.  
 

 



 

 

 


