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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Docierają do mnie informacje o trudnościach w przystosowaniu szpitali do wymogów opieki nad chorymi 

na COVID-19. Tym razem chodzi o przestrzenie w obiektach zabytkowych, których na Dolnym Śląsku nie 

brakuje. Mogę nawet powiedzieć, że to właśnie takie obiekty tam dominują. 

Podejmowane przez właściwego wojewodę decyzje o nakładaniu obowiązku leczenia chorych na COVID-

19 w określonym szpitalu rzadko są kwestionowane. Czasami zwraca się uwagę na rozbieżność dominują-

cych procedur, kłopoty obsługi transportowej czy też brak możliwości sprawnego separowania samych cho-

rych. Niestety w okresie ostatnich miesięcy docierają do mnie sygnały o innych trudnościach, dotyczących 

decyzji co do obiektów o charakterze zabytkowym. Chcę zwrócić uwagę na większą skalę trudności prowa-

dzonych tam prac adaptacyjnych, wyższe koszty, a także wydłużony czas realizacji tychże prac. 

Pragnę podkreślić, że pierwotnie art. 12 zawarty w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-

zaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidywał w odniesieniu do projektowania, budowy, przebu-

dowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu ich użytkowania 

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wyłączenie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.
3
), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do 

udzielania świadczeń zdrowotnych także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Pozwalał więc pominąć w tym procesie zgody konserwato-

ra zabytków. Nie zdjęło to jednak z nikogo obowiązku zwykłej dbałości i odpowiedzialności za stan obiektu. 

Na skutek unormowania w art. 36 ust. 1, którego aktualnie obowiązującą treść ustaliła nowelizacja tej 

ustawy z dnia 14 sierpnia, wymienione przepisy straciły moc obowiązywania z dniem 5 września 2020 r. 

W noweli w art. 1 pkt 2 art. 36 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Przepisy art. 4b–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, 

art. 7d, art. 8, art. 10–10c, art. 11–11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14–14b i art. 14h tracą moc po upływie 

180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. 

Oznacza to, że – oprócz przeszkód organizacyjnych, technicznych i inwestycyjnych, związanych z dosto-

sowaniem stanu infrastruktury do wytycznych reżimu sanitarno-epidemiologicznego – dodatkowo istnieją 

obecnie utrudnienia prawne dotyczące przeprowadzenia remontów w zabytkowych obiektach szpitalnych, 

wymagające stosowania poprzednich, skomplikowanych procedur, łącznie z obligatoryjnym udziałem kon-

serwatora zabytków. Konieczność ich stosowania spowoduje w praktyce wydłużenie procesu inwestycyjne-

go, a co za tym idzie, bezcelowość podejmowania takich niezwykle kosztownych i długotrwałych działań 

adaptacyjnych (ze szkodą dla dotychczasowej działalności szpitali). 

By nie było wątpliwości, dodam, iż nie kwestionuję tego stanu rzeczy. Uznaję pierwszeństwo zadań me-

dycznych (ratowania zdrowia i życia obywateli), ale też dostrzegam konieczność dbałości o dziedzictwo ma-

terialne. Stan epidemii wymusza dziś na placówkach medycznych działanie w nadzwyczajnym trybie. Sytua-

cja jest dla wszystkich trudna i wymagająca, ale bezpieczeństwo pacjentów powinno pozostawać niezmiennie 

priorytetem. Dlatego tak istotna jest racjonalność decyzji podejmowanych przez rząd i reprezentujących go 

wojewodów. 

Dziś moją intencją jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględnienia wyższych kosztów prowadzenia 

prac adaptacyjnych w obiektach zabytkowych, zagwarantowania adekwatnych środków finansowych, a także 

odrębnych ram czasowych. Rzetelność prowadzonych prac i ich jakość w znacznym stopniu zależą od prze-

obrażanej przestrzeni, ale także od posiadanych funduszy. Jeszcze raz chciałbym zaapelować o uwzględnie-

nie tego, jaka jest skala trudności zadań, które otrzymują dyrektorzy placówek będących, w takiej czy innej 

formie, pod opieką konserwatorów zabytków. 

Bogdan Zdrojewski 


