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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Gabrieli Morawskiej – Staneckiej, złożone 

podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 czerwca 2020 r., pismo BPS/043-11-

338/20, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

W dniu 26 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny w porozumieniu z Ministrem 

Zdrowia przyjął „Krajowy plan działania na wypadek wystąpienia w Polsce przypadków 

podejrzenia lub zakażenia SARS-CoV-2” (załącznik nr 1), który w razie konieczności 

i nagłego wzrostu liczby zakażeń, określanych jako „druga fala” może podlegać 

aktualizacjom. 

Od początku epidemii COVID-19 dążono do zwiększenia potencjału opieki medycznej 

umożliwiającego zapewnienie wydolności całego systemu ochrony zdrowia. Z uwagi na 

konieczność zabezpieczenia bazy łóżkowej w szpitalach dla pacjentów chorych na 

COVID-19, a także zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, wojewodowie na 

podstawie ustaleń z krajowymi konsultantami medycznymi oraz w oparciu o wytyczne 

WHO, wytypowali szpitale jednoimienne. Powyższa decyzja wiązała się bezpośrednio 

z koniecznością ograniczenia transmisji wirusa, a w konsekwencji do sprowadzenia 

przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce do przebiegu ogniskowego.

Utworzenie sieci jednoimiennych szpitali podyktowane było także informacjami 

o przebiegu pandemii COVID-19 w innych krajach. W oparciu o istniejącą infrastrukturę 

wyodrębniono placówki w taki sposób, by nie utrudnić pacjentom dostępu do innych 

świadczeń z pozostałych obszarów lecznictwa szpitalnego. 

W początkowym etapie działań mających na celu zapewnienie właściwego 

przygotowania podmiotów leczniczych do zabezpieczenia odpowiedniego poziomu 

udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich województwach, na podstawie art. 11 
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ust. 1 i 4 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. poz. 374, 567, 568, 695 

i 875) uruchomionych zostało 19 jednoimiennych szpitali zakaźnych, a następnie kolejne 

3 (łącznie 22), przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-

CoV-2. Szpitale, które zostały przeprofilowane do udzielania świadczeń zdrowotnych 

wyłącznie dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 

otrzymały na to dodatkowe środki finansowe. Poza zwiększonym ryczałtem na  

podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej, szpitale 

przekształcone w jednoimienne otrzymywały dodatkowe środki za gotowość do leczenia, 

leczenie, transport pacjentów COVID-19 oraz opłatę kompensacyjną za utracone 

przychody w związku z COVID-19. Powyższe składa się na wzrost poziomu  

finansowania ww. szpitali w miesiącach marzec i kwiecień o średnio 40% w porównaniu 

do miesięcy styczeń i luty br. i były wyższe o blisko 343 mln zł.

W szpitalach zostały również przeprowadzone inwestycje dostosowujące szpitale do 

leczenia pacjentów z COVID-19, sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Ponadto, 

zostały doposażone w niezbędny sprzęt diagnostyczny, taki jak aparaty USG, tomografy 

komputerowe, respiratory, kardiomonitory, środki ochrony indywidulanej. Aktualnie,  po 

analizie zgłoszonych potrzeb oraz zgodnie z możliwościami, szpitale są na bieżąco 

doposażane w oparciu o zasoby Ministra Zdrowia i rezerwy strategiczne. Należy 

podkreślić, że ww. zasoby i rezerwy są wydawane na rzecz podmiotów leczniczych 

nieodpłatnie, a Agencja Rezerw Materiałowych oraz Ministerstwo Zdrowia, dzięki 

dodatkowym środkom finansowym z budżetu państwa, na bieżąco realizują tworzenie 

i odtwarzanie zasobów i rezerw asortymentu niezbędnego do walki z COVID-19.

Nie są rozważane rozwiązania zmierzające do tworzenia oddziałów dedykowanych 

wyłącznie pacjentom z COVID-19. Przy czym, biorąc pod uwagę, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia drugiej fali epidemii przewiduje się w okresie 

jesiennym, który również cechuje się wzrostem zachorowań na grypę, koniecznym staje 

się analiza przygotowania systemu ochrony zdrowia na COVID-19 z uwzględnieniem 

tzw. sezonu grypowego.

W związku z powyższym, zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze 



3

zwalczaniem epidemii COVID-19 (DZ. Urz. MZ poz 54), powołano Zespół, którego 

zadaniem jest:

1) analiza standardów międzynarodowych związanych ze zwalczaniem COVID-19;

2) ocena przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych 

podmiotów i służb do walki z COVID-19;

3) opracowanie strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-

CoV-2;

4) analiza dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania zakaźnych szpitali 

jednoimiennych;

5) opracowanie strategii działania zakaźnych szpitali jednoimiennych;

6) opracowanie strategii postępowania ze zwiększoną zachorowalnością grypy, 

w szczególności w zakresie jej testowania i poziomu wyszczepialności 

społeczeństwa.

Obecnie wszystkie szpitale jednoimienne, z wyłączeniem szpitali w województwie 

mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim oraz śląskim, poza obowiązkiem leczenia 

pacjentów  zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w wydzielonych do tego rodzaju 

działalności komórkach organizacyjnych, zostały zobowiązane przez wojewodów do 

realizacji świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez Oddziały Wojewódzkie 

Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem zakażenia 

bądź zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Szpitalem, z którego w całości zdjęto 

obowiązek podjęcia działań organizacyjnych mających na celu zmianę profilu 

działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów 

z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest 7 Szpital 

Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. 

kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku. W województwie pomorskim 

miejsca dla pacjentów COVID-19 zabezpieczane są w dwóch szpitalach zakaźnych.

Zgodnie z decyzją wojewody wielkopolskiego z dniem 30 czerwca Wojewódzki 

Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 

również w całości powrócił do podstawowej działalności. 

Harmonogram zmniejszania liczby łóżek i powrotu do podstawowej działalności ustalany 

jest przez właściwych terytorialnie wojewodów w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia 

w oparciu o analizę danych o sytuacji epidemicznej.
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Szpitalami, które nadal pozostają przeznaczone w 100 procentach wyłącznie dla 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 to 

szpitale jednoimienne w województwie łódzkim, wielkopolskim, śląskim oraz 

mazowieckim. Utrzymanie działania szpitali jako szpitali jednoprofilowych zakaźnych 

oraz określanie liczby łóżek w szpitalach dla pacjentów COVID-19 wiąże się z obecną 

sytuacją epidemiczną w konkretnych województwach oraz zasobami i infrastrukturą 

szpitali funkcjonujących na ich terenie.

Celem podjęcia działań zapewniających płynne przywrócenie możliwości korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na podstawie umów ze 

świadczeniodawcami zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Prezes 

Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 103/2020/GPF z dnia 7 lipca 2020 r. 

powołał zespół do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej 

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Zadaniem Zespołu jest również opracowanie założeń dla sposobu rozliczenia wykonania

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii.

Pragnę podkreślić, że stan zagrożenia związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-

2 nadal trwa. Zapewniam jednak, że z chwilą podwyższonego zagrożenia 

epidemiologicznego jesteśmy gotowi do podejmowania wszelkich działań mających na 

celu niwelowanie skutków epidemii.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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