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]ł oJpou'ledzi n.1 pismo 27 i;pca :0]2 r.. Ż rk: sPs_02]-708'\,'l] pż.kaŻujale

inlelle]ację Pana Robefle \ł'aldŻały. losla na Se']n Rzeczr,pospolite] Polskie] u.pI rllc
planoła\,ch zrnian v do4'chcztlso.r}'th :dsdddch lttnkcionoł,tłniu Pą119ll|,o\ftl J.spr!|cji

sąniIarr.j oraz :aslt1 -f)nan.sowtlnła ] ,pekcji są ilalneJ v )()l3 r i !aL']th ndsiępllycii.

''jDrz9jfi i. irLr']uję, Ćo n3stępuj..

Na rrstępjc i'!ąl.ż'\' podkfeś]i!. ż. alr] !v lI]nis1ersr\ie Zrliorvia. ani \v Glóiu]vnr
jnspektcrac;e Saritarnym d'a 

'1arot"n6''},{s'd9cji 

źkićryó\łżnych laloraroliów Paliliwcwej

ł$pekcji Sa'itamej' obowiązu_ie.ce przepisl'piarrne slano$ią że krveslie ilensorr'o-

organiZac!ne dot]_cŻące rrojerł'ódzkich i powiato\\.l ch stacji sirnitalno'epidemioLogicŻ'l!!ch sa

!q,łączo'e z kompelencjj lv1jnislra Zdrowia i (i1ówneglo lllsp€klora sanitameglr Kieruia_c}'

Pańsnrorvą inspekcja Sanitarną Głó\\n}' Inspeklor Sanitarn}'zgodlie Ż xit 3a us! 1pl1 i)
Lrslrw'! o P&ńst\\orĄ'ej Inspekcji sanila.nei lDz' l;' z )(}il r Nr i1). po: ]:63' 1późĄ. zn')

''1lsldl., aqrlnł! kielrn!.i d:ia!!|ria ołganćlv Pł:ń:łlt,tlł'tj ! lpekcii sdnitdrn!i lta: koorł}1,ny'e

i n!1L{:!ltli. 12iahiłOść t1,ł'h organółł" '

Zgodnie Z ań' l'i usl. ] uslawJ o Pańsi!\o!!ej lrispekcji Sanitarne'i tD: l'i z 2I)]l l
'\'l 2i2, paz. l2ó3' z 1łóin :l'|') ,'slaĆjd 5LJli!!!rn.)-!Piele]7tia!o.icŻna jest Ieclnoslką hutł:etową

będątą podnliotem ]ecznic:yt]l .ljna so|ary,m z bud:cht p ńJt||ll'' 'lĆijn.cześli.' o.1n\].', s\
lvojclr'ódzki inspeklor sanitamy jest or'ganen lŻniowcj adori istrilcji zespolonc';

\ł nłavództB'ie. a pańsrrrorr1 powi.kn\r il']speklor smilernr, jesl olganem rzado*ej

admi;istracji zespoloncj w po\tie.i.. Z.rtodnje z an. il pkl i ustr\\r' o r,,o]e,,',oCzie



ix.imi.ist acij rzadowei \.\' \roj e\\ ód7tt ie /D: t, z )009 r''.\'r Ji. pl): 2ljó: I)óź ' zr1),

rrojerłoda ']ako Ż\łi.uchnik źąJlorrei admjnisrraeji zespolone1 !v '"vo].Wó.lŻ1{lc '!pś\\llj.]

lr,arunki skulcc7_ncgo jej dŻia}ania. Jednocześnie. $ fozumicniu pfzepisólv usra\''\ Z dnii} 15

k\łietnja 20jl r o działa]ności l.c1liczĆj /Dj l)' ł"r Il2' po: ó5]' : |óź .?7/',] woie$oda

posiada upra\Ynienia podnlou $rorzalego w slosunku do wojerródzklcj i lorri.rtovr.1 :ur1i

sl]ni|amo_epiderniologicZnej ' lale . *'ojewóriz'|ie i porłiltou'e sl3cjc ._LlliLlln!_

.pidcmio]ogic^e' jak' podn1iory !ecznicze fiIransowane są Ż cŻęści l]udŻc!!l leńst!!B będłccj

l dvspozycji rvojeuodrirv.

W kontekście u5lanja leŻe.*y !.Io\ej |. 20l: rokll. kiólł do końca br lekonrpcnsLLje

stacjom dochod} odprowadŻone co budzetu. a !ry]]feĆorvane Ż LLsluq 7]econ!.]']. naleŹy

Il7:ro!Ż}'ć tleść pisma' które Pani llanna ivlajs?cl}'k Podsekretarz -ŚlanLl w \{ilisierstrr'ie

|'inansów w dniu 29 czErv,'aa :0] 2 l' skierow31r do j)ani Urszuli \1ichalskiej p.ŻewodticŻącej

iederecji Z*.iazkóu, Z-arvcldorł}cir Pr3co\urikóN ochrony Zdlc1ljr j Pomoc}' spolecŻnej

'..}et1n,,,q 2 2.ls!1!ii1icł,Lh cł!ów rł,{orny' JinLn'Śói publi.zĄi.L'h' ztulJli,, 1nl 'l 't.

olz\,ie]'cie|]l,:llic u, uchvulanei w l!ńiu 2i sierPr1ia 20|)' r. us|(!|,;i. Il linalL'c;t:l': łublic:n,ch

lDz' L,' Nr !57' poz j2.łl) ; późr znl't' h c |l2ł1o(:Ąicnie )fa: papr1\l.l pfrł!11staści

|inansóyy llłLbliczn},ch. a lLlkżr r\|jqks:eńie konllO!i i ł,i0tI0l j:ąLjtl łt1,tlttlkllwłłitl ślo,iititl

pLlhhczryah' ktł)ra' zapewnić nidła prlede |,'\r}'jlkiu Iearg.Lni:u!ju 5rIlard /ij]dnsól1

Puhliaarrch' palegdjąea ]żl' ih' ną rc:r'{ntlr'ji z czaści Litt!chcżll'|a)r)'t}ł |crm ały'tnL:,l,.,1n,,.

prd't !łt h i ed dos |e k s e kl ota J i al|lóv, pl}h l icz-,1:!t h

Zn}idna w 
'dkresic 

orgnniŻćlcji i i||sd.l /ilj'lk(ja Qrl!.nid '\ekloft1 linłnsti;?ttbIit:zntth

pol!Faią.ł:t łłł !i;.riidLji ir1-rl),r!lji rrchlfihl .lach,dlji x1asn\cil pozv,a!i|,t n! skllrie i!

śł'odkólv publicznych \' s),j|ańie finansa'r'Ln |||arzor}:ll) pfze. butl:er palisn,a ola. b!k!:!l)

jednos!ek sa olzątlu te,}bfidlfiega';\Ltlcz! plz\,lJ-m \N5kd.ąć, i. de{y.ia a likl',iLil!€ji injłlu.ii
raclłłnku dochodó*' ułąsnlch' k!!jl},th 'lił1kcjoĄol|Llnie hio adstępsnłenł od ngólne} ze:dLl|

gł:ipodarki Jinan'ovej .iedno.rtelt btttl:clolłycł l)h'eś]orłi l! .l/l l/ l'1l,' Ujkl}l] :!r.|rli.

: lłriryn dochoLb t},L* /rd oslek 5ą docholtłni hlłtl:cn:,;!ł i t \1 Cur}ś(i 0Lip}'a\|'ąt{aiae są nlt

wia';Ł'i.{'| nchLnrk blklzłlł n}fuld L:hd}'t!k|e| J'],s1fml)rl1' i ;Lniu'ersł!ni, 3tiz t{tłyczylł

.hu}1|ió\4, pnrr.lłzar}ch pftł: r|s:1,slkie icd osIki ,l1,!.c!a\t ' ,'^llrl,L'lll,

i .\ amor:LlLlav:e. 1... )
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I,. '\]'/j] Poz' ])łI)':I,ó:n znl') snLłrz1ltL o,lpovi?d i! l:arul!Li !)rgLłli:<l('-]/,'l-]r'.;'\/r:

jtlż i Jinan'rolle unv:!i,,!l!jd.ce &)Loryyarje :]nidĄ! \l .}ł!!]ł1izllcji sekton lin:ł*;lł
puhlic:nth' ptlłeqc!]ątlj l1 lik\,,k1a4i r&:hunłłilt dtlthot tt vk]v w.'Ą' /głtlnit btll 'cn : 'll,



91lejustt]w,il1,k1ldch2al1i2()i2'rj'v,okresiepr2ej'ścit))l}'m'u!\l1}rzafla:a'!lul']e:en'a

Ćela'r(1 l\} praPa.ycji odpawiadlrjącej przyrostau'i dachadó'' u.rskitan|ch prze: l'ńtn'lłt
j?dnoslki bud:et.].łe. Śrociki 1 rc:er|'y !łąią na Ćelu zn^ie]oy'anie skułł"óv' :mien systemolłych,

npevniając ,)m samym ciągłość reati:acji .r dń pańsl1'o1| '-ch 
jednosrek bullzeloll!th' Po

ot1'esie pfteilciowfn i dnat |a'łego Qt gru, podjęt. bęóą działanłcl " 
zcllłesie właśeiwegÓ

z&pl ąrrowąr,a wrdrt kó.yrt' tycxji'dho stk ćh

Ll, ocenie f.sarhl fnansór, wf.ej pftedsbwiane .] ila ia pljt.iierd:oae o!'reilonrnti

rrańqzariami pt(i|:1yn'i stonowią \lysląlCtljąca po^tałę 'lo 'ape}I'nienia 
\''łaści''fej

teulizacji zadań Pańsafavej lńspet"cji s,lriląfnej i nie vyr'ągąązmian '

\_ależy nadmie]rić' że \ł-s7łs1kie prŻedsięwzięcia podejnrorlane sa. rr' celu optynraliŻacji

działalności o.az usp.awnienia pmcy o.ganów Pańs&vo\Yęi lnspekcji sanitamej i rviąŹą się

Ż doslosowarriem slruklrrr do zlrrieniających się \-varudiów. w t)'nr Zasad ich fińanso$'ania_ lecz

bez generolł'ania negatywnych skutkórv d]a spo]eczeństwa. a t- 1}m praco\łniko\l orgrnou
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