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Pan

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Krzysztofa Brejzy złożone podczas 10. 

posiedzenia Senatu, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

Art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, określa obowiązek przygotowania i aktualizowania planów działania 

na wypadek wystąpienia epidemii (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), 

z uwzględnieniem wytypowania szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej 

przewidzianych do leczenia, izolacji lub odbywania kwarantanny. Jest to element 

planowania służący ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami 

zakaźnymi przez wojewodę. Ma charakter szacunkowy i informacyjny oraz stanowi 

narzędzie przydatne do określenia sił i środków, które powinny być uruchomione przez 

odpowiednie służby i inspekcje w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego 

w województwie.  

Ust. 2 ww.  art. stanowi:

2. Plan obejmuje:

1) charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na 

obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi;
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2) wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów leczniczych podmiotu 

leczniczego i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone 

do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie;

3) liczbę osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji lub kwarantannie 

w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego i innych obiektach użyteczności 

publicznej;

4) imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie 

zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi;

5) inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego oraz niezbędne do 

sporządzenia planu.

Ponadto, wojewódzkie plany działania na wypadek wystąpienia epidemii, stanowią 

załącznik do Wojewódzkich Planów Zarządzania Kryzysowego, są opracowywane na 

okres trzech lat, z możliwością aktualizacji. Wojewódzkie plany działania na wypadek 

wystąpienia epidemii podane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej, z wyjątkiem danych podlegających ochronie w rozumieniu przepisów ustawy 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

Z poważaniem

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
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