
Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Województwie Małopolskim dotyczące organizacji i funkcjonowania 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej  

z uwzględnieniem problemu nadzoru nad żywnością systemowego  

oraz rozwiązania problemu stałego i zrównoważonego wzrostu wynagrodzeń 

pracowników ochrony zdrowia  

 

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się  drugie posiedzenie Zespołu problemowego ds. 

ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, 

które poprowadziła Pani Danuta Kądziołka, Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu 

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego. Spotkanie poświęcone 

zostało organizacji i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej z uwzględnieniem problemu nadzoru nad żywnością oraz zagadnieniu 

systemowego rozwiązania problemu stałego i zrównoważonego wzrostu wynagrodzeń 

pracowników ochrony zdrowia.  

Na wstępnie Przewodnicząca Zespołu poinformowała jego członków o przyjęciu przez 

WRDS w Województwie Małopolskim na posiedzeniu plenarnym 16 czerwca 2016 roku 

stanowiska przygotowanego przez Zespół w sprawie funkcjonowania i koniecznych zmian  

w systemie państwowego ratownictwa medycznego. Dodała, że stanowisko zostało przesłane 

do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, Pana Piotra Dudy. Ponadto poinformowała 

o ustaleniu w drodze konsultacji emailowych harmonogramu pracy zespołu na najbliższe 

miesiące, który zostanie rozesłany do wszystkich członków zespołu drogą elektroniczną.  

W posiedzeniu zespołu jako goście udział wzięli: Pani Grażyna Przeźmińska, Przewodnicząca 

Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej; Wiesław Rosa, Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Pani 

Agnieszka Seweryn, Przewodnicząca Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno 

-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego.  

W wyniku dyskusji członkowie zespołu opracowali projekty dwóch stanowisk – w sprawie 

bezpieczeństwa żywności oraz w sprawie organizacji i funkcjonowania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, które zostaną przedłożone WRDS  

w Województwie Małopolskim na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Zespół negatywnie 

ocenił koncepcję utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, podległej 

resortowi rolnictwa. Ponadto oczekuje  pilnego przywrócenia pionizacji  Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.  

Dyskutanci opracowali również następujące tezy w sprawie systemu wynagradzania w służbie 

zdrowia: 

1. zasadny jest wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia; 

2. godziwy poziom wynagrodzeń powinien dotyczyć wszystkich grup zawodowych; 



3. niezbędne jest wdrożenie mechanizmu stałego wzrostu wynagrodzeń w ślad za 

wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej; 

4. konieczne jest zagwarantowanie źródeł finansowania wzrostu wynagrodzeń; 

5. niezbędne jest bardzo pilne zrównoważenie nieuzasadnionych dysproporcji płacowych 

między grupami zawodowymi. 

Zostaną one poddane dalszej dyskusji na kolejnym posiedzeniu zespołu po wakacjach.  
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