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W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowego Polskiej Lewicy w sprawie epidemii 

koronawirusa w Polsce proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W odniesieniu do kwestii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Łomży należy wskazać, że wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą i 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, 

wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, kształtowany jest na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 

374 z późn. zm.).

Natomiast w przepisie ust. 2 tego artykułu wskazane zostały przesłanki wyboru 

podmiotów: „W wykazie umieszcza się podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

uwzględniając potrzeby wynikające z zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki

zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, na obszarze województwa, a także strukturę 

organizacyjną tych podmiotów, rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby

kadrowe i sprzętowe”.

Zatem placówki tworzące sieć szpitali zakaźnych były dobierane z uwzględnieniem 

potrzeb danego województwa oraz optymalizacji udzielania świadczeń.
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Obecnie w sieci szpitali na terenie Województwa Podlaskiego znajduje się 8 podmiotów. 

W przypadku ewentualnej konieczności zwiększenia liczby łóżek zakaźnych sieć ta 

będzie na bieżąco rozbudowywana lub reorganizowana, co może wiązać się ze zmianą 

liczby łóżek oraz niezbędnego sprzętu medycznego w poszczególnych podmiotach. 

Realizując działania z wiązane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i podmioty systemu ochrony zdrowia 

skupiają się na zapewnianiu optymalnej organizacji opieki zdrowotnej.

Należy przy tym nadmienić, że – jak zapewne Państwo wiedzą – Minister Zdrowia nie 

posiada uprawnień w zakresie powoływania lub odwoływania kierowników podmiotów, 

leczniczych, dla których nie pełni funkcji podmiotu tworzącego.

Jednocześnie informuję, że sytuacja sanitarno-epidemiologiczna dotycząca zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 jest nieustannie monitorowana. Podejmowane są systemowe 

działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju. Aktualnie wdrażane są 

wszelkie środki ostrożności i właściwe działania zgodnie z zaleceniami Światowej 

Organizacji Zdrowia. Podstawą prawną działań państwa jest ustawa z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 374, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 

Dokładamy wszelkich starań, aby środki ochrony osobistej trafiły do jak największej 

liczby placówek ochrony zdrowia. Od kilkunastu dni prowadzona jest intensywna akcja 

uzupełniania asortymentu, środków ochrony osobistej, które zostały zakontraktowane z 

Chin oraz innych państw produkujących niezbędny sprzęt. 

Aktualnie trwają intensywne prace nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych 

podstawowego sprzętu ochronnego dla osób, które funkcjonują na pierwszej linii frontu 

walki z koronawirusem. 

Informuję również, że w przypadku występowania braków kadrowych w poszczególnych 

podmiotach leczniczych zaangażowanych w działania przeciwepidemiczne wdrażane są 

dostępne mechanizmy pozyskiwania pracowników medycznych z innych podmiotów, 

które – zgodnie z zaleceniami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 

br. dla świadczeniodawców dotyczącymi zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – ograniczają 

do niezbędnego minimum lub czasowo zawieszają udzielanie świadczeń wykonywanych 

planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego, z uwzględnieniem 
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uwarunkowań i ryzyka dotyczącego stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwa 

jego pogorszenia.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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