
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej 

nr posiedzenia: 25 

data posiedzenia: 16 lutego 2022 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja ministra obrony narodowej na temat aktualnego funkcjonowania Wojskowej 

Służby Zdrowia oraz perspektyw jej rozwoju. 

2. Sprawy różne. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Marcin Bosacki, Jerzy Czerwiński, Dorota Czudowska, Andrzej Kobiak, Robert Mamątow, 

Jarosław Rusiecki, Rafał Ślusarz, Jerzy Wcisła, Jacek Włosowicz, Bogdan Zdrojewski, 

 

 
goście: 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej: 

sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz, 

dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Aurelia Ostrowska. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Informację na temat aktualnego funkcjonowania wojskowej służby zdrowia oraz perspektyw 

jej rozwoju przedstawili sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech 

Skurkiewicz oraz dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Aurelia Ostrowska. 

Wiceminister przypomniał, że część wojskowej służby zdrowia podlega bezpośrednio 

ministrowi obrony narodowej, druga część zaś funkcjonuje w systemie otwartym ochrony 

zdrowia. Ministrowi obrony podlega 115 podmiotów medycznych, zatrudniających ponad 

17 tysięcy osób. Jako znaczące osiągnięcie ostatnich lat wskazał m.in. zwiększenie liczby 

wojskowych komisji medycznych. Wiceminister skupił się na działaniach podjętych przez 

wojskową służbę zdrowia w związku pandemią SARS-CoV-2. Jak przypomniał, już 

30 stycznia 2020 r. resort podjął decyzję o ewakuacji Polaków z chińskiego Wuhan 

i umieszczeniu ich na specjalnie utworzonym oddziale w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. 

Przygotowano też bazę 15 laboratoriów diagnostycznych przeprowadzających badania 

w kierunku COVID-19, a także podjęto działania związane z tworzeniem systemu 

informatycznego służącego zbieraniu informacji na temat zakażeń koronawirusem. Szpitale 

wojskowe w Gdyni i Szczecinie przekształcono w szpitale jednoimienne, na lotnisku 

wojskowym w Warszawie powstał szpital tymczasowy. Własnymi siłami MON wybudował 



 

 

szpital modułowy na 60 łóżek, przeznaczony wyłącznie dla chorych na COVID-19, pracujący 

przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Jak podkreślił wiceminister Wojciech 

Skurkiewicz, resort aktywnie angażuje się w funkcjonowanie cywilnej służby zdrowia, a także 

wspiera wojewodów w kwestii zarządzania kryzysowego. 

W ocenie dyrektor Aurelii Ostrowskiej w ostatnich latach wojskowe placówki medyczne 

znacząco podniosły swoje możliwości lecznicze, a przyczyniły się też do tego niektóre 

inwestycje poczynione w związku z pandemią. Wskazała m.in. na zakup najnowocześniejszej 

aparatury w Polsce dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych 

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, który specjalizuje się w wykrywaniu 

i oznaczaniu patogenów biologicznych, zwłaszcza nietypowych lub niezwykle 

niebezpiecznych. Aparatura umożliwia przeprowadzenie 1,2 tysiąca testów na dobę, 

wykrywających nie tylko koronawirusa, ale też inne rzadkie choroby. Dyrektor Aurelia 

Ostrowska poinformowała, że w ciągu ostatnich lat na czele zdecydowanej większości szpitali 

wojskowych stanęli komendanci, a nie cywilni dyrektorzy. Ułatwia to zarządzanie tymi 

placówkami. Przeprowadzono też przebudowę wojskowych placówek medycznych, m.in. 

przebudowę szpitala w Krakowie na potrzeby leczenia chorób płuc. Utworzono nowy blok 

operacyjny w Lublinie. Skutecznie przeprowadzono restrukturyzację szpitala wojskowego 

w Ełku, łącząc go ze szpitalem w Lublinie. Obecnie placówka może już działać samodzielnie. 

Kolejne plany to zakup nowoczesnej aparatury, takiej jak Robot da Vinci. Jak zaznaczył 

wiceminister Wojciech Skurkiewicz, chodzi o wzmocnienie wojskowej bazy leczniczej na 

wschód od Wisły. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W trakcie dyskusji senatorowie interesowali się 

przede wszystkim kształceniem lekarzy wojskowych i sytuacją kadrową w szpitalach 

wojskowych, szczególnie w kontekście ogromnych braków w tym zakresie w całym systemie 

ochrony zdrowia.  

Wiceminister Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że na efekty działań podejmowanych przez 

resort musimy poczekać. Wykształcenie lekarza, szczególnie lekarza specjalisty, to proces 

długotrwały. Obecnie w wojskowej służbie zdrowia jest ponad 400 wakatów lekarskich. MON 

odchodzi też od takich kierunków specjalizacji jak np. medycyna estetyczna czy ginekologia, 

które nie są kluczowe dla polskich sił zbrojnych, w celu zabezpieczenia pola walki i potrzeb 

medycyny wojskowej. 

Ad 2. 
 

 
Przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki przedstawił relację ze spotkania komisji obrony 

państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), które odbyło się w dniach 27 i 28 stycznia br. 

w Debreczynie. W spotkaniu uczestniczył również zastępca przewodniczącego komisji Rafał 

Ślusarz. Głównym tematem spotkania było zagrożenie agresją Rosji na Ukrainę.  

Komisje przyjęły wspólne stanowisko w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki poinformował komisję, że w dniach 24 i 25 lutego 

br. odbędzie się w Paryżu Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony państw Unii 

Europejskiej w ramach prezydencji francuskiej. Komisję na tej konferencji będzie 

reprezentował senator Bogdan Zdrojewski. 
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