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I. Dane identyfikacyjne 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie1, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

 

Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski2, od 3 czerwca 2017 r. do dnia 7 sierpnia 2020 r., 

Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski  od 7 sierpnia 2020 r. - do nadal. 

 

Działania podejmowane przez Wojewodę na rzecz ochrony zdrowia publicznego 
przed chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. 

 

Lata 2018-2020 (do dnia 29 maja 2020 r.), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach  

 

 

Anna Loppe, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli: 
nr LKA/40/2020 z 31 stycznia 2020 r. oraz nr LKA/102/2020 z 29 kwietnia 2020 r. 

Janina Balas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/89/2020 z 10 marca 2020 r.  

Katarzyna Kozieł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/55/2020 z 17 lutego 2020 r.  

 

 (akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem” lub „MUW”. 
2 Zwany dalej „Wojewodą”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności5 
Pandemia wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2 jest bezprecedensowym, 
ogólnoświatowym zjawiskiem ze względu na dynamikę i zasięg geograficzny 
zakażeń. Dlatego dotychczasowe procedury i zasoby, którymi dysponował system 
opieki zdrowotnej i organy Państwa okazały się niewystarczające. Małopolski  
Urząd Wojewódzki do 20 marca 2020 r.6 nie był przygotowany na skalę działań  
w warunkach pandemii spowodowanej przez masowe zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2. Opracowane procedury służyć miały reagowaniu na zagrożenia  
o znacznie mniejszej skali i dynamice.  

W Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego7 ujęto wszystkie 
elementy wymagane ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
MUW opracował także Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia 
epidemii8, który zawierał wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy z dnia  
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi9. Dokument ten zawierał jednak nierzetelne dane o liczbie podmiotów 
leczniczych, które w razie wystąpienia epidemii miały przyjąć zakażonych pacjentów 
i o liczbie łóżek zakaźnych. 

W okresie poprzedzającym wystąpienie pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce 
potencjał placówek medycznych w Małopolsce, służący leczeniu chorób zakaźnych, 
wykorzystany był w pełni, dlatego nie miały one rezerw na wypadek pojawienia się 
nowego zagrożenia10. W dniu 24 stycznia 2020r. wystąpił pierwszy przypadek 
podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie woj. małopolskiego11 i mimo tego 
Wojewoda nie podjął pilnie działań dla zwiększenia liczby łóżek na oddziałach 
zakaźnych, w szczególności w ochronie oddechowej aktywnej12. Liczba łóżek 
szpitalnych w oddziałach zakaźnych i/lub obserwacyjno-zakaźnych została 
zwiększona dopiero po 14 marca 2020 r., głównie w wyniku przekształcenia Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie w szpital jednoprofilowy. 

Wojewoda 6 marca 2020 r. podjął koordynację działań, które miały ograniczyć 
rozprzestrzenianie się zakażeń w regionie. Wtedy został powołany Zespół do spraw 
koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa SARS-
CoV-2, do którego zadań należało opracowanie propozycji działań Wojewody 
Małopolskiego i rządowej administracji zespolonej w województwie małopolskim. 
W odpowiedzi na informacje o rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 na terenie 
Europy Wojewoda podejmował także z własnej inicjatywy inne działania zasługujące 
na pozytywną opinię NIK, a mianowicie: 

• wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zorganizował 
ćwiczenia sprawdzające działanie polowych izb przyjęć, w których  

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 W związku z wystąpieniem w 2020 r. dodatkowej choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem 
SARS-CoV-2 ocena dokonana przez NIK dotyczyła w szczególności postępowania w sytuacji wystąpienia tej 
choroby zakaźnej. Dalej: COVID-19. 
6 Jako datę graniczną przygotowania do działań przyjęto dzień 20 marca 2020 r. tj. dzień ogłoszenia przez 
Ministra Zdrowia w rozporządzeniu stanu epidemii. Dz. U. poz. 491. 
7 Opracowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zwany dalej „Plan ZKWM”. 
8 Dalej: Wojewódzki Plan Działania. 
9 Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm., zwaną dalej „uozz”. 
10 Patrz – analiza dostępnych łóżek w pkt 1. Wojewódzki Plan Działania. 
11 W dniu 24 stycznia 2020 r. w godzinach popołudniowych przyjęto na Oddział Zakaźny Szpitala  
im. Żeromskiego w Krakowie pierwszych pacjentów z wstępnym rozpoznaniem Covid-19, które na dalszym 
etapie leczenia nie zostało potwierdzone. 
12 Łóżka w izolatkach na oddziałach zakaźnych/obserwacyjno-zakaźnych. 
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uczestniczyły Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, 

• zobowiązał podmioty lecznicze oraz organy administracji publicznej 
do opracowania odpowiednich procedur, opisujących ścieżkę przyjęcia pacjenta 
z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, postępowanie z pacjentem 
urazowym z podejrzeniem zakażenia i sposób raportowania przez szpitale 
i samorządy powiatowe o ich zasobach, 

• dokonał przeglądu i weryfikacji miejsc kwarantanny w województwie 
małopolskim. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
 Działania organów państwa na rzecz ochrony zdrowia publicznego 

przed chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce 
zakaźnymi 

1. Wojewódzki Plan Działania  

W okresie objętym kontrolą, w województwie małopolskim obowiązywały dwa plany 
działania na wypadek wystąpienia epidemii: Wojewódzki plan działania na wypadek 
wystąpienia epidemii, Wydanie nr 313 i Wojewódzki plan działania na wypadek 
wystąpienia epidemii, Wydanie nr 414. Czwarte Wydanie Wojewódzkiego  
Planu Działania było trzykrotnie aktualizowane: w styczniu15 i w lutym 2020 r.16  
W marcu 2020 r. zamieszczono na stronie Urzędu17 wykaz pn. Aktualne miejsca 
Kwarantanny. Stan na dzień 26.03.2020 r. - zaktualizowane na podstawie wniosków 
Starostów. 

Wojewódzki Plan Działania z 2018 r. został przygotowany na podstawie  
danych i informacji uzyskanych m.in. od: dziewięciu podmiotów leczniczych, 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii, Małopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego18, Małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.  

 (akta kontroli str. 4-56, 74-83, 109-110) 

Wojewódzki Plan Działania ze stycznia 2020 r. został zaktualizowany, na podstawie 
informacji uzyskanych z właściwych jednostek. Aktualizacja ta miała cykliczny 
charakter i nie była związana z zagrożeniem COVID-19. Zaktualizowano treści  
15 załączników.  

W części opisowej zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Działania usunięto 
dane Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wadowicach19 (z powodu likwidacji oddziału 
zakaźnego), ujęto w niej Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie20, jako placówkę tzw. 
III rzutu (podano informację o likwidacji oddziału zakaźnego dla dorosłych) oraz 
uaktualniono adres i dane kontaktowe Szpitala Uniwersyteckiego w związku z jego 
przenosinami. 

(akta kontroli str. 51-53) 

                                                      
13 Obowiązywał w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2018 r. 
14 Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. 
15 Wg stanu na 28 i 31 stycznia 2020 r. 
16 Wg stanu na 5 lutego 2020 r. 
17 https://bip.malopolska.pl/muw,a,14090,wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii.html 
18 Zwanego dalej „MPWIS”.  
19 Zwanego dalej „ZOZ w Wadowicach”. 
20 Zwany dalej „Szpitalem im. Jana Pawła II”. 
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W lutym 2020 r., również na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych 
jednostek, ponownie zaktualizowano część załączników do Wojewódzkiego Planu 
Działania, tj.: nr 121, nr 222, nr 2a23, nr 424, nr 525, nr 726, nr 8 pt. Urządzenia  
do izolacji i transportu chorych w zasobach województwa małopolskiego27, nr 9  
pt. Obiekty użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone na potrzeby 
kwarantanny w przypadku wystąpienia epidemii wraz z wykazem koordynatorów 
sprawujących merytoryczny nadzór nad przebiegiem kwarantanny w obiekcie oraz 
ich podstawowym miejscem zatrudnienia, nr 20 pt., Dane kontaktowe innych 
podmiotów, które mogą być zaangażowane w zwalczanie epidemii oraz załącznik  
nr 2428. 

(akta kontroli str. 80-81) 

Załączniki do Wojewódzkiego Planu Działania: nr 3 pt. „Lekarze wyznaczeni do 
konsultowania osób podejrzanych o zachorowanie w miejscu wystąpienia ogniska 
choroby” oraz nr 12 pt. „Imienne listy pracowników obiektów wyznaczonych na 
potrzeby kwarantanny, pracowników starostw powiatowych i urzędów miejskich oraz 
innych osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia 
publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi” nie były aktualizowane 
w 2020 r.  

Działający z upoważnienia Wojewody Dyrektor Generalny Urzędu29 wyjaśnił, że: 
„Ostatnia aktualizacja planu działania miała miejsce 5 lutego 2020 r. W roku 2020 
załącznik nr 3 do planu działania „Lekarze wyznaczeni do konsultowania (…)” jest 
aktualny. MUW nie otrzymał informacji o zmianach w tym zakresie. Załącznik 
nr 12 „Imienne listy pracowników (…)” również nie był aktualizowany. Pierwsze 
informacje o zmianach osób MUW zaczął otrzymywać po 5 lutego 2020 r. 
Rotacyjność tych zmian była bardzo duża i miała związek z organizowaniem 
miejsc kwarantanny. Zmiana przepisów dotyczących rozszerzenia katalogu osób, 
które nie mogą podlegać obowiązkowi skierowania do pracy w drodze decyzji 
również powodowała, że aktualizacja planu z tego zakresu w tym czasie nie 
byłaby zasadna”. 

(akta kontroli str. 594, 614-615) 

W zasobach województwa małopolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 
Wojewódzkiego Planu Działania pt. Urządzenia do izolacji i transportu chorych na 
choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne znajdowało się siedem 
urządzeń do izolacji i transportu chorych na choroby szczególnie niebezpieczne 
i wysoce zakaźne, w tym jeden w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie. 
W rzeczywistości, wg stanu na 25 marca 2020 r podmiot ten dysponował dwoma 
takimi urządzeniami, co zostało opisane w sekcji pt. Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 81a) 

                                                      
21 Zaktualizowano dane dotyczące Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie oraz Szpitala 
Specjalistycznego w Gorlicach. 
22 Zaktualizowano dane dotyczące Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, 5 Woskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie oraz 
Szpitala w Proszowicach. 
23 Zaktualizowano dane dotyczące Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie i Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. 
24 Zaktualizowano dane dotyczące Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie i Szpitala 
Specjalistycznego w Gorlicach. 
25 Jw. 
26 Zaktualizowano dane dotyczące Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. 
27 Zaktualizowano dane dotyczące Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. 
28 Aktualizacja dotyczyła Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
29 Zwany dalej „Dyrektorem Generalnym”. 
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Wojewódzki Plan Działania zawierał elementy wymagane przepisem art. 44 ust. 2 
uozz, tj.: 1) charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących 
wystąpić na obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi; 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 zakładzie leczniczym 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 oraz inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego 
oraz niezbędne do sporządzenia planu. 

(akta kontroli str. 3-50) 

Z analizy zał. nr 2 do Planu działania dotyczącego oddziałów zakaźnych dla 
dorosłych na terenie województwa małopolskiego wynikało, że w okresie od 
czerwca 2018 r. do 5 lutego 2020 r. liczba łóżek zakaźnych dla dorosłych  
w szpitalach województwa małopolskiego zmniejszyła się o 90, tj. o 26,5%. 
Wynikało to z:  

• likwidacji w 2019 r. oddziałów dla dorosłych: zakaźnego w ZOZ w Suchej 
Beskidzkiej (15 łóżek), Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii  
(15 łóżek) w Szpitalu im. Jana Pawła II, nieujęcia w aktualizacji 
Wojewódzkiego Planu działania z lutego 2020 r. oddziału Chorób Płuc 
z pododdziałem onkologicznym (30 łóżek) w tym szpitalu, 

• zmniejszenia się liczby łóżek zakaźnych w: Szpitalu Św. Anny w Miechowie 
o sześć, Nowym Szpitalu w Olkuszu o cztery, Samodzielnym  
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Proszowicach30 o 15, Szpitalu 
Uniwersyteckim o dwa oraz Szpitalu im. S. Żeromskiego o trzy. 

(akta kontroli str. 116, 118, 120, 134-137, 596-597) 

Wyjaśnienia w tej sprawie złożył z upoważnienia Wojewody Dyrektor Generalny 
Urzędu, który odniósł się do likwidacji oddziałów i zmniejszenia liczby łóżek 
zakaźnych.  
W kwestii Oddziału WZW i Hepatologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym  im. 
Jana Pawła II wyjaśnił, że: „Zamknięcie Oddziału Wirusowego Zapalenia Wątroby  
i Hepatologii (15 łóżek) w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 
w Krakowie spowodowane było koniecznością przeprowadzenia prac remontowych 
(które nie mogły być zrealizowane w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy) oraz 
brakiem odpowiednich pomieszczeń, do których można było go przenieść na czas 
remontu. (…) Po przeprowadzeniu dokładnej analizy dostępnej infrastruktury 
medycznej Szpital nie miał możliwości zapewnienia funkcjonowania Oddziału 
w innym miejscu, które odpowiadałoby tym wymaganiom. Szpital nie mógł zawiesić 
funkcjonowania oddziału na okres dłuższy niż 6 miesięcy, co wynika z paragrafu  
34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (…) „Zamknięcie 
Oddziału, wynikające z harmonogramu prac budowlanych, było jedynym 
rozwiązaniem.  

W sprawie likwidacji oddziału zakaźnego w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej Dyrektor 
Generalny wyjaśnił, że: zamknięcie oddziału, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora 
Szpitala zawartymi w piśmie znak: ZOZ.I-025/DP/26/2019 z 17 maja 2019 r., 
spowodowały trudności kadrowe - brak lekarzy specjalistów z dziedziny chorób 

                                                      
30 Zwanym dalej „SP ZOZ w Proszowicach”. 
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zakaźnych chętnych podjąć pracę w ww. oddziale, mimo ogłaszanych od 2017 r. 
przez Szpital ofert o zatrudnieniu. 

(akta kontroli str. 589, 597-598, 621-633) 

W przypadku Wojskowego Szpitala Klinicznego Dyrektor Generalny wyjaśnił,  
iż Komendant tego Szpitala wnioskował o czasowe zamknięcie oddziału chorób 
zakaźnych od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., w związku z przebudową 
oddziału zakaźnego dla zwiększenia komfortu pobytu pacjentów31. Uzyskał na to 
zgodę Wojewody, za aprobatą OWNFZ. Następnie wystąpił o zgodę na przesłużenie 
czasowego zamknięcia oddziału zakaźnego – do 31 maja 2020 r. – z powodu 
nieprzewidzianych problemów kadrowych. Taką zgodę – również za aprobatą 
OWNFZ i także MON otrzymał ponownie.  

(akta kontroli str. 181-193) 

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, który 
dysponował 80 łóżkami dla dorosłych na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc,  
był wyszczególniony w Wojewódzkim Planie Działania, w załączniku nr 2  
pt. „Dane dotyczące oddziałów zakaźnych dla dorosłych z terenu województwa 
małopolskiego” – w aktualizacji z 5 lutego 2020 r. Nie figurował natomiast w raporcie 
przesłanym do Ministerstwa Zdrowia32 przez WCZK 5 lutego 2020 r., ponieważ 
zgodnie z poleceniem MZ, raport ten obejmował tylko oddziały zakaźne 
i obserwacyjno-zakaźne. 

(akta kontroli str. 120, 150) 

Zgodnie ze stanem podanym przez MUW, w raporcie z 5 lutego 2020 r., przesłanym 
do MZ33, województwo małopolskie dysponowało 148 łóżkami zakaźnymi dla 
dorosłych (w ośmiu szpitalach), w tym 138 łóżkami w pomieszczeniach z systemem 
ochrony kontaktowej i 10 łóżkami w pomieszczeniach z systemem ochrony 
oddechowej aktywnej34. 

Dane dotyczące liczby łóżek zakaźnych dla dorosłych (250 w 10 szpitalach35) 
w województwie małopolskim przedstawione w Wojewódzkim Planie Działania,  
wg stanu na 5 lutego 2020 r. (zamieszczonym na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej MUW36) były rozbieżne z danymi podanymi w tym raporcie  
z 5 lutego 2020 r., co zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 120, 134-136, 140-145, 150, 164, 182-183, 190-193) 

Natomiast dane z Wojewódzkiego Planu Działania i raportów, dotyczące liczby  
łóżek zakaźnych dla dzieci w województwie małopolskim były zgodne. Według 
powyższego dokumentu   w wersji z 2018 r., jego aktualizacji z 28 i 31 stycznia 
2020 r. oraz z lutego 2020 r., szpitale w województwie małopolskim dysponowały 
ogółem 82 łóżkami zakaźnymi dla dzieci (w trzech szpitalach37), w tym ośmioma 
łóżkami w boksach Meltzera i sześcioma stanowiskami pełnej izolacji oddechowej. 
                                                      
31 Komendant załączył do wniosku zgodę Ministra Obrony Narodowej, (zwanego dalej „MON”) z 27 listopada 
2019 r. na zaprzestanie czasowej działalności oddziału chorób zakaźnych. 
32 Zwanego dalej „MZ”, zgodnie z wytycznymi MZ przedstawionymi w piśmie znak ROO.531.5.2.2020.KW 
z 29 stycznia 2020 r. 
33 Zgodnie z wytycznymi MZ przedstawionymi w piśmie znak ROO.531.5.2.2020.KW z 29 stycznia 2020 r., dane 
te były zbierane przez WCZK od poszczególnych szpitali. 
34 Taka sama liczba łóżek zakaźnych dla dorosłych została wykazana w raportach do MZ z 26 lutego 2020 r. 
i 4 marca 2020 r. 
35 ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpital Św. Anny w Miechowie, SP ZOZ w Myślenicach, Małopolski Szpital 
Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Nowy Szpital w Olkuszu, SP ZOZ w Proszowicach, Szpital 
Uniwersytecki, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, Wojskowy Szpital Kliniczny oraz Szpital 
Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 
36 https://bip.malopolska.pl/muw,a,14090,wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii.html  
37 Szpital Jana Pawła II, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie i Specjalistyczny 
Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
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Według raportów składanych przez WCZK do MZ w dniach 4, 5, 26 lutego i 4 marca 
2020 r., województwo małopolskie dysponowało w tych dniach 82 łóżkami 
zakaźnymi dla dzieci, w tym 14 łóżkami w pomieszczeniach z systemem ochrony 
aktywnej i 68 łóżkami w pomieszczeniach z systemem ochrony oddechowej 
kontaktowej.  

(akta kontroli str. 117, 119, 121, 128-133, 150) 

Wojewoda Małopolski został zobowiązany przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia pismem z dnia 29 stycznia 2020 r.38, do raportowania od 29 stycznia  
2020 r. (od godz. 15), dwa razy dziennie39 informacji o dostępności wolnych łóżek 
zakaźnych w województwie małopolskim.  
Analiza raportów przesyłanych przez MUW do Ministerstwa Zdrowia, o których 
mowa wyżej, wykazała, iż w lutym 2020 r.: 
• w pomieszczeniach z systemem ochrony oddechowej dla dorosłych (w trzech 

szpitalach) nie było żadnego wolnego miejsca przez siedem dni, a w ciągu 
czterech innych dni brakowało wolnego miejsca przez część dnia. Szpitale te 
przez pięć dni miały tylko jedno takie wolne miejsce,  

• w pomieszczeniach z systemem ochrony kontaktowej dla dorosłych (w ośmiu 
szpitalach) wolnych łóżek nie było jeden dzień, a w ciągu czterech innych dni 
brakowało wolnego miejsca przez część dnia, 

• w pomieszczeniach z systemem ochrony oddechowej dla dzieci (w dwóch 
szpitalach) przez dwa i pół dnia nie było ani jednego dostępnego łóżka,  
a w ciągu 3 innych dni dostępne było tylko jedno takie łóżko, 

• w pomieszczeniach z systemem ochrony kontaktowej dla dzieci (w trzech 
szpitalach), za wyjątkiem 28 lutego 2020 r. codziennie były wolne co najmniej 
dwa takie łóżka.  

 (akta kontroli str. 145-173, 514-516) 

Z porównania danych z Wojewódzkiego Planu Działania z 2018 r. do liczb 
wskazanych w aktualizacji tego dokumentu z lutego 2020 r. wynika, że zmniejszyła 
się w województwie małopolskim liczba szpitali z oddziałami zakaźnymi dla 
dorosłych z 12 do 1040, tj. o 16,7%, a liczba łóżek z 340 do 250 tj. o 26,5%. 

(akta kontroli str. 116, 120) 

Według stanu na 20 marca 2020 r., liczba łóżek na oddziałach 
zakaźnych/obserwacyjno-zakaźnych w województwie małopolskim wynosiła 21141. 
Szpital Uniwersytecki, który został ustanowiony szpitalem jednoprofilowym 
dysponował dodatkowymi 400 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem lub 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Według stanu na 14 maja 2020 r., liczba wszystkich łóżek zakaźnych 
w województwie małopolskim wynosiła 752, w tym 731 łóżek w ochronie 
kontaktowej (563 wolnych) i 21 w ochronie oddechowej aktywnej (12 wolnych). 

Dziesięć szpitali, które decyzją Wojewody zostały zobowiązane do pozostawania  
w stanie podwyższonej gotowości od 28 lutego 2020 r., nie było odpowiednio 
przygotowanych. Szpitale te informowały Wojewodę o poważnych brakach środków 
ochronnych dla personelu i ograniczonych możliwościach leczenia zakażonych 
pacjentów. Trzy z tych 10 szpitali42 poinformowały o  braku możliwości leczenia 
                                                      
38 ROO.531.5.2.2020.KW, pismo zostało skierowane także do pozostałych wojewodów. 
39 Stan na godz. godz. 9 00 i 1500. 
40 Zlikwidowano oddziały zakaźne dla dorosłych w ZOZ w Suchej Beskidzkiej i Krakowskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. 
41 W tym 190 łóżek w ochronie kontaktowej (z czego 73 łóżka, tj. 38,4% były wolne) i 21 łóżek w ochronie 
oddechowej aktywnej (z czego 6, tj. 28,6% były wolne). 
42 ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpital Św. Anny w Miechowie i Szpital im. J. Śniadeckiego. 
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zakażonych koronawirusem. Pomimo tego Wojewoda uwzględnił we wnioskach 
składanych do Ministra Zdrowia tylko część potrzeb sprzętowych i materiałowych 
tych 10 szpitali, które w głównej mierze dotyczyły podstawowych środków ochrony 
osobistej. W dwóch skrajnych przypadkach zawnioskował do Ministra Zdrowia 
o zabezpieczenie jedynie 26,2%43 i 35,2 %44 zgłoszonych potrzeb. 

Szpital Uniwersytecki, który 14 marca 2020 r. został przekształcony w szpital 
jednoprofilowy, a który uprzednio pełnił już funkcję szpitala zakaźnego I rzutu, nie 
został wcześniej zabezpieczony w odpowiednie wyposażenie i środki ochrony 
osobistej oraz wystarczające środki finansowe. Wojewoda wystąpił z wnioskiem do 
Ministra Zdrowia o dodatkowe środki finansowe dla tego Szpitala 17 marca 2020 r.  

 (akta kontroli str. 116-117, 594, 614, 676) 

Według kolejnych wersji załącznika nr 2 do Wojewódzkiego Planu Działania, 
opisującego oddziały zakaźne dla dorosłych, od czerwca 2018 roku do 5 lutego 
2020 r. liczba tych oddziałów zmniejszyła się o dwa, liczba lekarzy w tych 
oddziałach zmalała nieznacznie z 63 do 61, z 36 do 41 zwiększyła się liczba 
specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych, zmalała natomiast znacząco (z 210  
do 145 - o 31 %) liczba pielęgniarek na tych oddziałach.  

 (akta kontroli str. 111, 113, 116, 118, 120) 

Z kolei wg danych z Wojewódzkiego Planu Działania od 2018 r. do 5 lutego 2020 r. 
liczba wszystkich lekarzy pracujących na oddziałach zakaźnych dla dzieci 
zwiększyła się z 23 do 27 (tj. o 17,4 %), a liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie 
chorób zakaźnych pozostała bez zmian. Zwiększyła się także liczba pielęgniarek 
pracujących na oddziałach zakaźnych dla dzieci: z 54 do 57 (tj. o 5,6 %). 

(akta kontroli str. 112, 114, 117, 119, 121) 

Z Wojewódzkiego Planu Działania, wg stanu na 5 lutego 2020 r. wynika, że w 12 
szpitalach województwa małopolskiego, mających oddziały zakaźne dla dorosłych  
i dla dzieci pracowało łącznie 88 lekarzy, w tym 50 lekarzy specjalistów chorób 
zakaźnych oraz 202 pielęgniarki. Z ankiety Zabezpieczenie: szpitale zakaźne  
i szpitale posiadające w swojej strukturze oddziały zakaźne, obserwacyjno-zakaźne, 
przesłanej MZ wynika, że wg stanu na 5 marca 2020 r., na oddziałach zakaźnych  
10 szpitali w województwie małopolskim pracowało 49 lekarzy specjalistów chorób 
zakaźnych, tj. o jednego mniej oraz 179 pielęgniarek, tj. o 23 mniej. 

Zastępczyni Dyrektora Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego45 
podała, iż w latach 2018 i 2019, w Urzędzie przeprowadzano analizę ryzyka 
wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych w województwie małopolskim. Wnioski 
płynące z analizy danych dotyczących stanu sanitarnego województwa oraz 
współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną nie wskazywały na 
istnienie zagrożenia epidemicznego w tym okresie.  

(akta kontroli str. 84, 87) 

W wyniku tej analizy ryzyka wystąpienia zakażeń w województwie małopolskim  
oraz na podstawie badań prowadzonych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, zdiagnozowano problem zakażeń spowodowanych 
drobnoustrojami o szczególnej oporności. W związku z tym 30 sierpnia 2019 r. 
Wojewoda Małopolski powołał w podmiotach leczniczych województwa 
małopolskiego Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń 

                                                      
43 ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. 
44 SP ZOZ w Proszowicach. 
45 Dalej zwany „WBiZK”. 



 

10 

Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia46. Do zadań tego 
zespołu należało np.:  
1) zbieranie informacji, analiza danych i monitorowanie sytuacji  epidemiologicznej 

dotyczących kolonizacji i zakażeń objawowych Enterobacteriaceae47 
produkujących karbapenemazyu pacjentów podmiotów leczniczych 
i mieszkańców domów pomocy społecznej na terenie województwa 
małopolskiego; 

2) koordynowanie przekazywania informacji oraz wsparcie merytoryczne  
działań podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń 
drobnoustrojami alarmowymi w szczególnej oporności; 

3) przedstawianie propozycji działań zmierzających do zapobiegania 
rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej 
lekooporności. 

(akta kontroli str. 84, 87, 95-98) 

Zespół ds. monitorowania zakażeń patogenami opracował Strategię działań 
mających wpływ na ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń patogenami 
opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia w podmiotach leczniczych 
województwa małopolskiego48. Strategia określała np. działania na poziomie 
województwa, placówek leczniczych (szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych) 
oraz działania edukacyjne. MPWIS przekazał49 Strategię do Państwowych 
Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z terenu województwa małopolskiego wraz  
z informacjami technicznymi i zadaniami dla inspekcji. MPWIS zaplanował kolejno 
przekazanie Strategii do dyrektorów podmiotów leczniczych na terenie Małopolski  
i do ich organów założycielskich.  

(akta kontroli str. 99-104) 

Wojewódzki Plan Działania stanowił załącznik do Planu ZKWM, obowiązujących 
odpowiednio na lata 2017-2019 (Tom III, pkt 1., poz. 11) oraz 2019-2021  
(Tom III, pkt. 1, poz. 10).  

(akta kontroli str. 78a, 87) 

Wojewódzki Plan Działania określa również sposób zdobywania środków ochrony 
osobistej podczas epidemii. Według pkt. 8 ppkt 4 tego dokumentu, w przypadku 
ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności od 
rozmiaru stanu epidemii, istnieje możliwość wykorzystania środków ochrony 
osobistej będących w zasobach Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa 
małopolskiego, w tym Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej (IPOB).  
W przypadku wyczerpania zasobów własnych, podmioty zaangażowany w działania 
przeciwepidemiczne również mogły wykorzystywać środki ochrony osobistej  
z zasobów Stacji. (pkt 9 Planu).  

Niestety te założenia Wojewódzkiego Planu Działania okazały się mało realne, 
ponieważ:  

• przyjęte w pkt 8 ppkt 4 założenie, zgodnie z którym  można wykorzystać 
środki ochrony osobistej, będące w zasobach Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej województwa małopolskiego, w tym Indywidualne Zestawy 

                                                      
46 Zwany dalej „Zespołem ds. monitorowania zakażeń patogenami”, zarządzenie Wojewody Małopolskiego  
poz. rejestru 416a/19. 
47 Enterobacterioceae  to bakterie jelitowe, przeważnie niechorobotwórcze, które mogą występować także na 
skórze, w gardle czy w wodzie; stanowią zagrożenie dla osób z obniżoną odpornością, u których mogą wywołać 
zakażenia przyranne, zakażenia układu moczowego, wtórne zapalenie płuc czy nawet posocznice; powodują 
także zakażenia wewnątrzszpitalne. 
48 Zwaną dalej „Strategią”, która została podpisana 22 stycznia 2020 r.  
49 Pismo znak: NE.9011.5.2.2020 z 10 lutego 2020 r. 
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Ochrony Biologicznej (IPOB) nie uwzględniało ryzyka, że zasoby własne 
Stacji są zbyt ograniczone, by udzielić wsparcia innym podmiotom 
zaangażowanym w walkę z epidemią, 

• wskazana w  pkt 9 możliwość uzupełnienia przez WSSE niezbędnych 
środków ochrony osobistej z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych50, a w dalszym etapie z Agencji Rezerw 
Materiałowych51, nie uwzględniała ryzyka, że instytucje te dysponują 
zasobami niewystarczającymi w stosunku do faktycznych potrzeb. 

(akta kontroli str. 40-43) 

2. Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego 

W PZKWM na lata 2017-2019 zidentyfikowano 12 zagrożeń w tym: epidemie 
i epizoocje52 i podano, że zagrożenia epidemiczne dla mieszkańców stanowić mogą 
np.: 
• epidemie grypy i schorzeń grypopochodnych, które w okresie epidemicznego 

nasilenia stanowią problem zdrowotny i ekonomiczny, w związku ze znaczną 
ilością zachorowań i występowaniem powikłań ze strony układów 
oddechowego i krążenia oraz zgonów zwłaszcza u osób starszych; 

• choroby zakaźne wysoce zaraźliwe przywleczone z różnych rejonów świata, 
w związku z międzynarodowym ruchem turystycznym; na terenie województwa 
i miasta Kraków istnieje realna możliwość przywleczenia groźnych chorób 
zakaźnych dotychczas nie występujących, w tym chorób wysoce zaraźliwych 
i przebiegających z wysoką śmiertelnością (gorączki krwotoczne wysoce 
zaraźliwe, zakażenia meningokokowe, SARS, cholera, dżuma). 

W PZKWM jako zagrożenie wskazano choroby zakaźne nawracające w postaci 
epidemii lub znacznego zwiększenia liczby zachorowań oraz choroby nowo 
pojawiające się, które dotychczas nie występowały. Jako choroby występujące 
często w postaci epidemii wskazano: 
• grypę, której epidemię notuje się co dwa lata, a poważne zakłócenia może 

spowodować już 2% zachorowań ludności, 
• cholerę, jako zachorowanie importowane z innych terenów, stanowiące 

poważne zagrożenie.  

W Planie ZKWM, jako poważne zagrożenie wskazano możliwość zawleczenia lub 
rozprzestrzeniania się na terenie województwa chorób wysoce zakaźnych, w tym:   
• gorączki krwotocznej (np. Ebola), przy której już jeden przypadek stanowi 

poważne zagrożenie, które może spowodować wyłączenie znacznej części 
ludności z normalnego życia; 

• dżumy, której poziom zagrożenia określono jako poważny (tak jak w przypadku 
cholery), przy czym zachorowanie wymaga zastosowania nadzwyczajnych 
środków, zgodnie z wymogami zawartymi w międzynarodowych przepisach 
dotyczących ochrony zdrowia. 

W Planie ZKWM zawarto mapę zagrożeń (mapa nr 10), także związanych  
z występowaniem epidemii i epizootii, wskazywanych dla miast: Kraków, 
Wadowice, Wieliczka, Nowy Targ, Nowy Sącz, Tarnów. Określono również siatkę 
bezpieczeństwa faz zarządzania kryzysowego dla poszczególnych rodzajów 

                                                      
50 Dalej „CBR”. 
51 Dalej „ARM”. 
52 Epizootia, epizoocja - (pomór, zaraza) – występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród 
zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach 
rejestracji danych. 
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zagrożenia. I tak w przypadku epidemii, Wojewoda został wyznaczony jako 
wiodąca służba reagowania, jako służby wspomagające wymieniono: Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej53, Komendę Wojewódzką Policji, 
Wojewódzki Sztab Wojskowy54, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną55, 
Wojewódzką Inspekcję Farmaceutyczną56, jednostki samorządu terytorialnego57, 
media. Dla fazy zapobieganie, przygotowanie i odbudowa, jako służbę wiodącą 
podano WSSE, a jako służby wspomagające: wojewodę, KW PSP, KW Policji, 
WSzW, WIF, JST, Media. 

(akta kontroli str. 88, 465-474) 

Tom II Planu ZKWM zawierał 26 procedur uruchomiania działań, w tym procedurę 
dotyczącą określenia zasad postępowania dla przeciwdziałania zagrożeniu 
epidemicznemu i epidemii58. Wykaz przedsięwzięć i działań mających na celu 
likwidację zagrożenia epidemicznego  i jego odwołanie obejmował: 
• monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego – jako jego wykonawców 

podano lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej59, laboratoria wykonujące 
badania mikrobiologiczne serologiczne i molekularne, MPWIS, Państwową 
Inspekcję Sanitarną, WCZK; 

• bilans i tryb uruchomiania sił i środków – podając jako działania np. warunki 
izolacji lub kwarantanny (pomieszczenia, wyposażenie, osoby) wyznaczane 
doraźnie przez Wojewodę Małopolskiego, środki zabezpieczające będące 
w dyspozycji Inspekcji Sanitarnej, miejsca hospitalizacji (wg świadczeń 
kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia60); 

• uruchamianie działań - podzielono na dwa warianty: 
a) Wariant I – w przypadku pandemii grypy podzielono na następujące okresy:  

− międzypandemiczny,  

− alarmu pandemicznego, 

− pandemiczny. 

b) Wariant II – w przypadku pandemii grypy i innych chorób zakaźnych, działania 
WCZK i Wojewody Małopolskiego polegają na: monitorowaniu sytuacji 
i informowaniu o stanie sanitarno-epidemiologicznym woj. małopolskiego, 
w uzasadnionych przypadkach uruchomieniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, podjęciu decyzji w porozumieniu z Ministrem Zdrowia o wydaniu 
rozporządzenia dotyczącego nałożenia obowiązku szczepień ochronnych  
i opublikowanie ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

(akta kontroli str. 88, 475-485) 

Według Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego na lata 
2019-202161, na terenie województwa zidentyfikowano 15 zagrożeń, w tym 
epidemie i epizoocje. Jako przyczynę występowania tych zagrożeń podano: 
nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy), 
niezachowanie określonych wymogów sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych, 
niski poziom zachowań prozdrowotnych, zawleczenie choroby z obszarów leżących 
poza granicami kraju, masowe migracje. Jako obszar występowania zagrożenia 

                                                      
53 zwany dalej „KW PSP”. 
54 zwany dalej „WSzW”. 
55 zwana dalej „WSSE”. 
56 zwana dalej „WIF”. 
57 zwane dalej „JST”. 
58 Procedura 2.1.10. 
59 zwany dalej „POZ”. 
60 zwany dalej „NFZ”. 
61 Zwanym dalej „Planem ZKWM”. 
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epidemicznego wymieniono duże skupiska ludzi w całej aglomeracji krakowskiej, 
Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Bochni, Gorlicach, Chrzanowie, Trzebini, 
Wadowicach. Do najczęstszych skutków zagrożenia epidemią dla ludności 
wymieniono np.: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, konieczność 
hospitalizacji (izolacji) ludności, absencję pracowników, panikę oraz zagrożenie 
zakłócenia porządku publicznego.  

(akta kontroli str. 88, 486-497) 

Jednym z modułów zadaniowych na wypadek sytuacji kryzysowej jest 
wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze 
województwa i nadzór nad realizacją zadań wynikających z tego stanu.  

W procedurze określono kolejność działań administracyjnych związanych 
z ogłaszaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na terenie 
województwa, przy czym rozmiar epidemii i konieczność uruchomienia 
poszczególnych podmiotów określał MPWIS.  

Zgodnie z tą procedurą tryb uruchamiania zasobów, tj. jednostek i podmiotów 
służących ochronie zdrowia, podzielono na następujące etapy: 

• I etap – niewielka liczba chorych: leczenie w szpitalach z oddziałami chorób 
zakaźnych dla dorosłych i dla dzieci62, w tym: 

a) Zabezpieczenie I rzutu63,  
b) zabezpieczenie II rzutu64,  
c) zabezpieczenie III rzutu - pozostałe szpitale z oddziałami zakaźnymi65.  

W przypadku izolacji i kwarantanny: leczenie w szpitalach, które mają w swojej 
strukturze oddziały chorób zakaźnych dla dorosłych oraz dla dzieci66. W przypadku 
dużej grupy osób wymagających kwarantanny – uruchomienie wybranego obiektu 
na potrzeby kwarantanny w zależności od miejsca wykrycia. Czas zorganizowania 
miejsc kwarantanny – do kilku godzin.  
• II etap – duża liczba chorych:  

a) leczenie we wszystkich szpitalach z oddziałami zakaźnymi; 
b) poszerzenie bazy łóżkowej o oddziały, które można zaadoptować na 

potrzeby epidemii67 oraz wskazano obiekty wyznaczone na potrzeby 
kwarantanny (wg załącznika nr 9 do Planu działania)  

Inne wskazania zawarte w Planie ZKWM na lata 2019-2021:  
− możliwość zdobycia zasobów materiałowo-sprzętowych z innych podmiotów, 

sposób postępowania w przypadku konieczności uzyskania materiałów 
z Agencji Rezerw Materiałowych oraz z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych; 

− sposób transportu do miejsc hospitalizacji, izolacji i kwarantanny – różny  
w zależności od rozmiarów epidemii; 

− zasady prowadzenia dezynfekcji i dekontaminacji pojazdów wykorzystanych  
na potrzeby zwalczania epidemii 

 (akta kontroli str. 88, 498-510) 

                                                      
62 Wymienione w załączniku nr 2 i 2a do Planu działania. 
63Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Szpital Specjalistyczny 
im. S. Żeromskiego z możliwością hospitalizacji dzieci. 
64 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach. 
65 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpital Św. Anny w Miechowie, Nowy Szpital w Olkuszu, 
5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, Szpital 
Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
66 Wymienione w załączniku nr 2 i 2a do Planu działania. 
67 Wykazane w załącznikach 2, 2a i 5 Planu działania. 
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3. Szkolenia i ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego w sytuacji 
zagrożenia 

W latach 2018-2019 WBiZK zorganizował następujące szkolenia i ćwiczenia 
dotyczące zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia: 
• dwa szkolenia68 doskonalące komendantów Wojewódzkich Formacji Obrony 

Cywilnej69, dotyczące m. in. oceny zagrożenia na administrowanym terenie  
i współpracy różnych służb,   

• szkolenia doskonalące komendantów drużyn szczebla powiatowego 
(miejskiego) dotyczące pobierania próbek (wody, powietrza), 

• szkolenie (połączone z doroczną odprawą) dla pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego70, biorących udział w zarzadzaniu kryzysowym, 
dotyczące m. in.  zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych i sytuacjach 
kryzysowych, 

• międzynarodowe ćwiczenia obrony cywilnej z elementami zarządzania 
kryzysowego i antyterrorystycznego GRANICA 2019, podczas których 
sprawdzano i doskonalono współpracę krajowych struktur obrony cywilnej, 
ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz podmiotów zagranicznych 
(Słowacja, Ukraina).  

(akta kontroli str. 91-94, 393-464, 523-424, 525-527) 

W dniu 4 marca 2020 r. odbyły się ćwiczenia, zorganizowane przez Wojewodę 
Małopolskiego wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, 
dotyczące sprawdzenia działania polowych izb przyjęć. Scenariusz tych ćwiczeń 
obejmował uruchomienie dodatkowych powierzchni do badania osób podejrzanych 
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.  

Dyrektor WBiZK podał, że zaplanowano rozwinięcie mobilnych izb przyjęć w miarę 
potrzeb przy szpitalach z oddziałami zakaźnymi. Wystosowano pisma do tych 
szpitali z poleceniem opracowania procedury przyjmowania pacjenta do szpitala  
z wykorzystaniem mobilnej izby przyjęć.  

 (akta kontroli str. 322, 325-326) 

4. Raportowanie przez Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa 
Medycznego71 oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  

W latach 2018-2019 WKRM nie otrzymał informacji o podejrzeniu wystąpienia 
zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, dlatego w tym 
okresie nie przekazywał informacji do WCZK.  
Pierwszy taki przypadek wystąpił w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2020 r., kiedy to 
WKRM otrzymał informację o przewozie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Nowym Szpitalu w Olkuszu pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-
Cov-2 do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. WKRM powiadomił, zgodnie 
z procedurą przewidzianą w PZKWM, WCZK i osoby funkcyjne w MUW oraz MZ.  

(akta kontroli str. 85, 88, 364) 

W okresie od 29 stycznia 2020 r. do 5 marca 2020 r. WKRM przesyłał MZ, zgodnie 
z wytycznymi zamieszczonymi w piśmie Sekretarza Stanu z 29 stycznia 2020 r., 
raporty dotyczące stanu bazy szpitalnej zakaźnej, o czym była mowa w pkt 1 
niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 145-174) 

                                                      
68 W dniach 18-19 grudnia 2018 r. i w dniach 12-13 listopada 2019 r.  
69 Zwanych dalej „FOC”. 
70 Zwanych dalej „jst”. 
71 Zwany dalej „WKRM”. 
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Wojewoda Małopolski został zobowiązany przez Sekretarza Stanu w MZ (pismo  
z 5 lutego 2020 r. - ROO.531.5.2020.KW) do przekazywania do Centrum 
Zarządzania Kryzysowego MZ72 codziennych zestawień zawierających następujące 
dane (uzyskane od WSSE w Krakowie): liczbę osób objętych kwarantanną lub 
izolacją, liczbę osób objętych nadzorem epidemiologicznym, liczbę osób 
hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania na COVID 19, liczbę 
osób hospitalizowanych bez przekazania próbek do ostatecznego potwierdzenia, 
liczbę przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, ocenę zagrożenia oraz miejsca 
zgłoszenia informacji, w tym do systemów międzynarodowych. WKRM przesyłał  
do MZ zestawienia zawierające te dane w okresie od 5 lutego 2020 r. do 4 marca 
2020 r.  

(akta kontroli str. 94, 258-276) 

5. Stan podwyższonej gotowości szpitali 

Jak opisano powyżej, w pkt 1, od czerwca 2018 r. do 5 lutego 2020 r. liczba łóżek 
zakaźnych dla dorosłych w szpitalach województwa małopolskiego zmniejszyła się 
o 90, tj. o 26,5%. Od 24 stycznia 2020 r. kiedy wystąpił pierwszy przypadek 
podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie woj. małopolskiego73, do końca 
lutego 2020 r. Wojewoda nie podjął działań w celu zwiększenia liczby łóżek na 
oddziałach zakaźnych, w szczególności w ochronie oddechowej aktywnej. Liczba 
łóżek szpitalnych w oddziałach zakaźnych i/lub obserwacyjno-zakaźnych została 
zwiększona dopiero później74. 

(akta kontroli str. 116, 118, 120, 134-137, 596-597) 

W związku z wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego zagrożenia 
epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, WKRM, zgodnie z Wojewódzkim Planem 
Działania, 28 lutego 2020 r. powiadomił Wojewodę o potrzebie wydania decyzji 
wprowadzającej stan podwyższonej gotowości podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. W związku z tym Wojewoda Małopolski, decyzją z 28 lutego 2020 r.75, 
nałożył na szpitale mające oddziały zakaźne lub/i obserwacyjno-zakaźne z terenu 
województwa małopolskiego obowiązek pozostawania (do odwołania) w stanie 
podwyższonej gotowości do przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. 
Obowiązek ten Wojewoda nałożył na: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Myślenicach76, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie77, 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie78, Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.79, Szpital im. 
Jana Pawła II, SP ZOZ w Proszowicach, ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpital Św. 
Anny w Miechowie, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym 

                                                      
72 Zwanego dalej „CZK MZ”. 
73 W dniu 24 stycznia 2020 r. w godzinach popołudniowych przyjęto na Oddział Zakaźny Szpitala  
im. Żeromskiego w Krakowie pierwszych pacjentów z wstępnym rozpoznaniem Covid-19, które na dalszym 
etapie leczenia nie zostało potwierdzone. 
74 Liczba wszystkich łóżek na oddziałach zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych w szpitalach woj. małopolskiego 
na dzień 5 lutego 2020 r.74 wynosiła 230, w tym 148 dla dorosłych i 82 dla dzieci. Według stanu na 20 marca 
2020 r., tj. w dniu ogłoszenia stanu epidemii liczba łóżek na oddziałach zakaźnych/obserwacyjno-zakaźnych 
w województwie małopolskim wynosiła 21174 a Szpital Uniwersytecki74, który został ustanowiony szpitalem 
jednoprofilowym dysponował dodatkowymi 400 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2. Według stanu na 14 maja 2020 r., liczba wszystkich łóżek zakaźnych w województwie 
małopolskim wynosiła już 752, w tym 731 łóżek w ochronie kontaktowej74 i 21 w ochronie oddechowej aktywnej. 
75 Znak sprawy: WB-I.6333.40.2020. 
76 Zwany dalej „SP ZOZ w Myślenicach”. 
77 Zwany dalej „Szpitalem E. Szczeklika”. 
78 Zwany dalej „Szpitalem im. S. Żeromskiego”. 
79 Zwany dalej „Nowym Szpitalem w Olkuszu”. 
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Sączu80 oraz Szpital Uniwersytecki. Wymienione wyżej podmioty lecznicze zostały 
zobowiązane do: 

1. przygotowania jednostki organizacyjnej lub wybranych oddziałów do przyjęcia 
chorych lub pacjentów z podejrzeniem wystąpienia symptomów wirusa 
poprzez: 

− dokonanie oceny planowych przyjęć i zabiegów pod kątem możliwości ich 
przesunięcia lub przyszłego ich wstrzymania, adekwatnie do stopnia 
zagrożenia epidemią wirusa, 

− rozważenie wypisania lub przeniesienia na inne oddziały pacjentów 
niewymagających bezwzględnie hospitalizacji w oddziałach postawionych  
w stan podwyższonej gotowości, 

− przygotowanie dodatkowych stanowisk łóżkowych w wyznaczonych 
oddziałach lub tymczasową reorganizację w oddziałach, które mogą stanowić 
rezerwowe miejsce hospitalizacji dla takich chorych, 

2. zabezpieczenia w leki, środki medyczne i diagnostyczne - odpowiednio  
do przewidywanego zwiększonego zużycia oraz zapewnienie możliwości  
ich uzupełnienia w razie potrzeby – oddziałów postawionych w stan 
podwyższonej gotowości, 

3. zaplanowania wzmocnienia w siły i środki szpitalnego oddziału 
ratunkowego81/izby przyjęć szpitala, 

4. zapewnienia sprawnej łączności: 
a) wewnątrz szpitala oraz ze szpitalem, 
b) sprawdzenia łączności, w tym aktualności numerów telefonów (faksów, 

adresów e-mail), z następującymi jednostkami/stanowiskami: 
− WKRM w WBiZK, 
− dyspozytorami medycznymi Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
− stacją krwiodawstwa, 
− WSSE w Krakowie, 
− Służbami: Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, strażami 

gminnymi i miejskimi; 
5. zgłoszenia WKRM osiągnięcia podwyższonej gotowości przez szpital oraz 

złożenia pisemnego raportu dotyczącego: 
− liczby aktualnie wolnych łóżek, 
− liczby łóżek, które dodatkowo mogą być udostępnione, 
− szacunkowej, maksymalnej liczby chorych lub pacjentów z podejrzeniem 

zakażenia, których szpitalny oddział ratunkowy/izba przyjęć szpitala może 
zaopatrywać jednocześnie. 

(akta kontroli str. 279-318) 

Osiągniecie podwyższonej gotowości zgłosiło dziewięć podmiotów, z dziesięciu 
zobowiązanych.  

1. Nowy Szpital w Olkuszu, (SOR może zaopatrywać w jednym czasie jedną 
osobę z podejrzeniem wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-282, 

2. SP ZOZ w Proszowicach, (środki ochrony osobistej dla zabezpieczenie 
personelu medycznego na okres czterech-pięciu dni, przy hospitalizacji 
jednego pacjenta83, 

3. SP ZOZ w Myślenicach (SOR maksymalnie może zaopatrywać jednocześnie 
sześciu pacjentów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia wirusem  
SARS-CoV-284, 

                                                      
80 Zwany dalej „Szpitalem im. J. Śniadeckiego”. 
81 Zwanego dalej „SOR”. 
82 Pismem z 28 lutego 2020 r. 
83 Pismo znak: SPZOZ-A-I-0710/22/2020 z 9 marca 2020 r. 
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4. Szpital im. Jana Pawła II85, 
5. Szpital im. J. Śniadeckiego (w związku z dużą liczbą pacjentów 

zgłaszających się na SOR szpital, przy niewielkiej liczbie łóżek 
internistycznych nie ma możliwości zachowania bezpiecznej rezerwy łóżek 
dla chorych potencjalnie zakażonych SARS-CoV-286, w szpitalu podjęto 
również  utworzenie 10 łóżek obserwacyjnych wydzielonych tylko dla osób 
z kontaktu z tym wirusem), 

6. Szpital im. S. Żeromskiego87, 
7. Szpital Św. Anny w Miechowie88, 
8. Szpital im. E. Szczeklika (izba przyjęć szpitala może zaopatrywać w jednym 

czasie tylko jednego pacjenta z podejrzeniem zarażenia wirusem  
SARS-CoV-289), 

9. ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, (zgłosił równocześnie niedostateczne 
zabezpieczenie odzieży ochronnej dla personelu oraz niedobory kadrowe  
w przypadku znacznego rozwinięcia szpitala90. 

Natomiast Szpital Uniwersytecki w Krakowie poinformował91, że w szpitalu powołany 
został stały zespół ds. infekcji wirusowych, w tym grypy i koronowirusa.  
Nie poinformował natomiast, że osiągnął stan podwyższonej gotowości.  

Dyrektor Generalny wyjaśnił, że: „Decyzja o nałożeniu na Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego obowiązku pozostawienia  
w stanie podwyższonej gotowości nie zawierała terminu przekazania kompletnego 
meldunku. Ze względu na fakt, że decyzji nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności, to jednostka w momencie doręczenia decyzji formalnie osiągnęła 
status określony w decyzji.  

(akta kontroli str. 330-342, 590, 599-600) 

Ze sporządzonych przez WCZK zestawień/ankiet pn. Zabezpieczenie: szpitale 
zakaźne i szpitale posiadające w swojej strukturze oddziały zakaźne, obserwacyjno-
zakaźne z 2, 3, 4 i 5 marca 2020 r. wynikało, że ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, 
Szpital Św. Anny w Miechowie i Szpital im. J. Śniadeckiego informowały Urząd  
o braku możliwości leczenia zakażonych koronawirusem. Natomiast Wojewoda,  
w wyjaśnieniu przekazanym przez Dyrektora Generalnego Urzędu, zaznaczył, że te 
placówki złożyły Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego 
pisemne raporty o osiągnieciu stanu podwyższonej gotowości, a w ankiecie nie 
zgłosiły braku możliwości leczenia chorych z koronawirusem. Wojewoda spotkał się 
ze wszystkimi szpitalami, które prowadzą oddziały zakaźne. 

(akta kontroli str. 122-125, 201-209, 590, 600-601) 

Zastępczyni Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala im. Jana Pawła II, w odpowiedzi na 
zapytanie NIK, poinformowała (pismo z 16 marca 2020 r.92), że: „Szpital nie posiada 
możliwości leczenia osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 ze względu na 
brak sal z systemem aktywnej ochrony oddechowej. Szpital posiada tylko 6 sal  
z podciśnieniem (2 wymiany powietrza na godzinę bez kontroli ciśnienia w salach)”.  
 

                                                                                                                                       
84 Mailem z dnia 2 marca 2020 r. 
85 Pismem z 9 marca 2020 r. 
86 Pismem znak: PE.033-13/2020 z 3 marca 2020 r. 
87 Pismo znak: SO-0710.III-9/20 z 3 marca 2020 r. 
88 Pismo znak: Szp/DN/DP/253/III/2020 z 3 marca 2020 r. 
89 Pismem znak: ON/K-011-4/20 z 5 marca 2020 r. 
90 Pismem znak: ZOZ-XII-3.2630.6.2020 z 2 marca 2020 r. 
91 Pismem znak: DL.500.23.2020 z 3 marca 2020 r. 
92 Znak: DS.0710.4.05.2020. 
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O braku wyciągów podciśnieniowych w salach dla chorych poinformował również 
NIK Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej93. 

(akta kontroli str. 650-655) 

Zapytany o tę kwestię Dyrektor Generalny Urzędu wyjaśnił, że do MUW nie wpłynęły 
pisma dotyczące braku sal z podciśnieniem w tych szpitalach. 

(akta kontroli str. 593, 609) 

Na polecenie MZ, WCZK, w dniach 2 – 5 marca 2020 r. przesyłało trzy razy dziennie 
do CZK MZ, ankiety dotyczące zabezpieczenia w szpitalach, które zostały 
postawione w stan podwyższonej gotowości.  

W ankiecie sporządzonej przez WCZK, wg stanu na 5 marca 2020 r., podano m.in. 
następujące informacje:  
1. liczba łóżek możliwych do przeprofilowania na łóżka zakaźne wynosiła ogółem 

151 (najwięcej, tj. 30 na oddziale chorób płuc w Szpitalu im. Jana Pawła II); 
2. poszczególne szpitale podały, na ile dni wystarczy im środków ochrony 

indywidualnej:  
− Szpital im. Stefana Żeromskiego: wszystkie zapasy wystarczyć miały na 

cztery dni, 
− Szpital Uniwersytecki: rękawice diagnostyczne długie wystarczyć miały na  

26 dni, okulary ochronne – na 14 dni, maski medyczne – na półtora dnia, 
fartuchy foliowe – na 25 dni, maseczki chirurgiczne – na 16 dni, 

− Nowy Szpital w Olkuszu: kombinezony IPOB94 wystarczyć miały na trzy dni, 
maski ochronne FFP3 – na cztery dni, 

− SP ZOZ w Myślenicach: maski ochronne FFP3 – wystarczyć miały na cztery 
dni, kombinezony na sześć dni, fartuchy barierowe ochronne – na cztery dni, 

− SP ZOZ w Proszowicach: wszystkie zapasy wystarczyć miały na jeden dzień, 
− Szpital im. E. Szczeklika: wszystkie zapasy wystarczyć miały na pięć dni, 

gdyby codziennie zgłaszał się jeden pacjent, 
− Szpital Św. Anny w Miechowie – kombinezony miały starczyć na dwa dni, 

maseczki – na siedem dni, 
− Szpital im. J. Śniadeckiego: wszystkie zapasy miały wystarczyć na dwa dni,  
− Szpital im. Jana Pawła II: nie podał danych, 
− ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej: wszystkie zapasy wystarczyć miały na pięć 

dni. 

Najwięcej zapasów środków ochrony indywidualnej95 (na 26 dni) miał Szpital 
Uniwersytecki. Natomiast SP ZOZ w Proszowicach – miał takich zapasów tyko  
na jeden dzień. 

W tej ankiecie wykazano: 
a) Stan zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej – braki zgłosiło sześć szpitali: 
− Szpital Uniwersytecki (szpital I rzutu) nie miał kombinezonów ochronnych, 

przyłbic i ochraniaczy na obuwie, 
− SP ZOZ w Proszowicach: brak po 300 szt. kombinezonów, gogli, masek 

z filtrem oraz przyłbic, 100 szt. fartuchów barierowych i 100 par rękawic 
zewnętrznych, 

− Szpital im. E. Szczeklika: brak po 50 szt. kombinezonów i masek, 
− ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej: brak zestawów indywidualnej ochrony 

biologicznej, masek z filtrem, gogli, 

                                                      
93 Pismem ZOZ.1.4/070/2/220 z 16 marca 2020 r. 
94 Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej. 
95 rękawice diagnostyczne długie, okulary ochronne maski medyczne, fartuchy foliowe i maseczki chirurgiczne 
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− SP ZOZ w Myślenicach: brak przyłbic i gogli, 
− Szpital im. J. Śniadeckiego: brak ochraniaczy na buty. 

b) Stan zaopatrzenia w środki do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni  - na 
najdłuższy okres zaopatrzony był Szpital Uniwersytecki (do 40 dni – preparaty 
do dezynfekcji pomieszczeń, do 14 dni - preparaty do dezynfekcji powierzchni), 
na najkrótszy SP ZOZ w Proszowicach (dwa dni). W środki dezynfekujące  
do skóry rąk na najdłuższy okres zaopatrzony był Szpital im. E. Szczeklika  
(na 14 dni), a na najkrótszy SP ZOZ w Proszowicach (dwa dni). 

c) Stan zaopatrzenia w respiratory – wszystkie te szpitale miały ogółem 361 
respiratorów. Najwięcej respiratorów miał Szpital Uniwersytecki (170 szt.), 
najmniej ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej (sześć szt.).  

Potrzebę zakupu dodatkowych respiratorów zgłosiły w ankiecie: 
SP ZOZ w Myślenicach (siedem szt.), SP ZOZ w Proszowicach (dwie szt.) 
i Szpital Św. Anny w Miechowie (cztery szt.). 

d) Stan zaopatrzenia w sprzęt do terapii metodą ECMO - spośród 10 szpitali, tylko 
dwa dysponowały takim sprzętem: Szpital Uniwersytecki (trzy szt.) oraz Szpital 
im. Jana Pawła II (cztery szt.). 

(akta kontroli str. 122-125, 517-519) 

Z ankiety pt. Zabezpieczenie na terenie województwa, sporządzonej przez WCZK 
MUW wg stanu na 4 marca 2020 r. wynikało, że stan zabezpieczenia 35 szpitali 
funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego przedstawiał się 
następująco: 

• transport sanitarny – siedem szpitali zgłosiło braki dotyczące transportu 
sanitarnego w stosunku do potrzeb, tj. brak dwóch ambulansów (SP ZOZ 
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni, Szpital Powiatowy 
w Chrzanowie, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach96, 
Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 
w Jaroszowcu, Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej, 
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu), a Szpital Powiatowy 
im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem – nie miał w ogóle transportu 
sanitarnego; 

• izby przyjęć – tylko w trzech szpitalach wydzielono odrębne izby przyjęć  
dla osób z podejrzeniem o zakażenie wirusem SARS-Cov-2 (Szpital 
im. H. Klimontowicza, Szpital im. J. Śniadeckiego, ZOZ w Suchej 
Beskidzkiej); 

• ECMO – tylko trzy szpitale dysponowały sprzętem do terapii metodą 
ECMO97: Szpital Uniwersytecki (trzy szt.), Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Krakowie (dwie szt.), Szpital im. Jana Pawła II (cztery szt.). 

(akta kontroli str. 210-214, 517-519) 

CZK MZ poinformowało WCZK, 5 marca 2020 r., o zakończeniu obowiązku 
raportowania wg dotychczasowych poleceń i wytycznych oraz o wymogu 
przesyłania ankiet wg nowych wzorów, przy pomocy systemu teleinformatycznego. 

(akta kontroli str. 277) 

                                                      
96 Zwany dalej „Szpitalem im. H. Klimontowicza”. 
97 Ciągłe pozaustrojowe natlenianie krwi, in. pozaustrojowe utlenowanie krwi (ang. extracorporeal membrane 
oxygenation, ECMO) – metoda utlenowania krwi i eliminacji z niej dwutlenku węgla poprzez użycie krążenia 
pozaustrojowego, stosowana w leczeniu zespołu ostrej niewydolności oddechowej lub ostrej niewydolności 
serca, u podłoża których leży odwracalny proces chorobowy możliwy do wyleczenia oraz brak przeciwwskazań 
bezwzględnych. 
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6. Środki finansowe na zwalczanie epidemii 

Budżet Wojewody Małopolskiego na lata: 2018, 2019 i 2020 r. nie przewidywał 
środków finansowych na zapobieganie i zwalczanie epidemii chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych u ludzi98. Dyrektor WBiZK wyjaśnił, że: 
W budżecie Wojewody Małopolskiego na lata 2018-2019 nie było potrzeby 
zabezpieczania środków na zapobieganie i zwalczanie epidemii chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych u ludzi. (…) Co roku w budżecie Wojewody 
Małopolskiego tworzona jest rezerwa Wojewody, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na nieprzewidziane wydatki w trakcie 
roku budżetowego. W przypadku pojawienia się potrzeb w tym zakresie zostałyby 
uruchomione środki z ww. rezerwy Wojewody (…). 

W projekcie budżetu Wojewody Małopolskiego na 2020 r.99, w Rezerwie 
przewidziano kwotę 733 tys. zł. Do 23 marca 2020 r. z rezerwy Wojewody nie były 
uruchamiane środki na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. Dyrektor Generalny wyjaśnił, że: „Rezerwa planowana 
w budżecie Wojewody stanowi zabezpieczenie wydatków, których potrzeba 
sfinansowania nie była możliwa do przewidzenia podczas prac planistycznych, 
a może wystąpić w ciągu roku budżetowego. Rezerwa Wojewody uruchamiana jest 
w sytuacjach nieprzewidzianych, wymagających wsparcia. Taką sytuacją do chwili 
obecnej była potrzeba wsparcia finansowego dwóch jednostek Inspekcji Sanitarnej 
na pilny zakup centrali telefonicznych na kwotę 35.164 zł ze względu na awaryjność 
dotychczasowych.”. 

(akta kontroli str. 217, 220, 223-224, 521-522, 592, 607-608) 

Wojewoda zwrócił się do  MZ (pismo z 4 marca 2020 r. - WF-IV.311.2.28.2020),  
z prośbą o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów100 z wnioskiem o uruchomienie 
środków dla Wojewody Małopolskiego w wysokości 8 297,8 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zadania – dla wskazanych we wniosku szpitali, związane 
z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wojewoda 
jednocześnie poinformował MZ, że Dyrektorzy szpitali sygnalizują potrzebę 
dodatkowego zabezpieczenia finansowego na obsadę lekarską, pielęgniarską, dla 
diagnostów w laboratoriach oraz techników farmacji. W załączniku do wniosku 
podano, w podziale na poszczególne szpitale, zestawienie potrzeb sprzętowych 
i materiałowych, na które przeznaczona zostanie wnioskowana kwota. I tak dla:  

• Szpitala im. Edwarda Szczeklika była to kwota: 434 tys. zł, w tym środki  
do dezynfekcji 120 tys. zł, środki do intensywnej terapii101 314 tys. zł,  

• Szpitala im. S. Żeromskiego była to kwota: 1 031,3 tys. zł, w tym środki  
do ochrony osobistej 356 tys. zł, środki do dezynfekcji 41 tys. zł, środki  
do intensywnej terapii 537,3 tys. zł, środki do transportu chorego102  
90 tys. zł, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej 7 tys. zł, 

• Szpitala im. J. Śniadeckiego była to kwota: 708,5 tys. zł, w tym środki do 
ochrony osobistej 54,5 tys. zł, środki do dezynfekcji 66,2 tys. zł, środki  
do intensywnej terapii 554 tys. zł, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej 
33,8 tys. zł, 

                                                      
98 W budżetach Wojewody Małopolskiego na lata 2018, 2019 i 2020 zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01022 
środki finansowe na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 
99 Zał. nr 3 „Projekt budżetu Wojewody Małopolskiego na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej” do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu 
Wojewody Małopolskiego na 2020 rok w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie budżetu środków 
europejskich. 
100 Zwanej dalej „RM”. 
101 Respirator 3 szt., kardiomonitor 4 szt., pulsoksymetr 4 szt. 
102 Wózki reanimacyjne z wyposażeniem - 2 szt. 
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• Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie była to kwota: 956,6 tys. zł, w tym 
środki do ochrony osobistej 30,6 tys. zł, środki do intensywnej terapii  
530 tys. zł, ECMO (1 zestaw) 396 tys. zł, 

• SP ZOZ w Proszowicach była to kwota: 388,5 tys. zł, w tym środki  
do ochrony osobistej 130 tys. zł, środki do dezynfekcji 98,9 tys. zł, środki 
do intensywnej terapii 127,1 tys. zł, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej 
32,5 tys. zł, 

• ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej była to kwota: 1 044 tys. zł, w tym środki  
do ochrony osobistej 103 tys. zł, środki do dezynfekcji 440,5 tys. zł, środki 
do intensywnej terapii 485,5 tys. zł, środki do transportu chorego 15 tys. zł, 

• SP ZOZ w Myślenicach była to kwota: 1 756,6 tys. zł, w tym środki do 
ochrony osobistej 103 tys. zł, środki do dezynfekcji 440,5 tys. zł, środki do 
intensywnej terapii 1 165,6 tys. zł, środki do transportu chorego 47,5 tys. zł,  

• Nowego Szpitala w Olkuszu była to kwota: 360,9 tys. zł, w tym środki  
do ochrony osobistej 23,9 tys. zł, środki do intensywnej terapii 330,5 tys. zł, 
środki do transportu chorego 6,5 tys. zł, 

• Szpitala Św. Anny w Miechowie była to kwota: 905 tys. zł, w tym środki  
do ochrony osobistej 113,5 tys. zł, środki do dezynfekcji 100 tys. zł, środki 
do intensywnej terapii 669,5 tys. zł, środki do transportu chorego 12 tys. zł, 
aparatura do diagnostyki laboratoryjnej 10 tys. zł; 

• Szpitala Uniwersyteckiego była to kwota: 712,4 tys. zł w tym środki  
do ochrony osobistej 396,5 tys. zł, środki do dezynfekcji 315,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 227-239) 

W odpowiedzi na ten wniosek Wojewody, Minister Zdrowia poinformował103,  
że w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa uruchomiono dla Wojewody 
Małopolskiego środki w kwocie 7 468 tys. zł, tj. o 829,8 tys. zł mniejszej, niż 
wnioskowana. W związku z tym MZ zwrócił się do Wojewody o przekazanie 
uaktualnionego wniosku zawierającego poprawiony zakres rzeczowy (na kwotę 
odpowiednio pomniejszoną). W dniu 6 marca 2020 r. Wojewoda Małopolski wystąpił 
do MZ z uaktualnionym wnioskiem104 na kwotę 7 468 tys. zł (w tym 2 984 tys. zł 
wydatki bieżące105 i 4 484 tys. zł wydatki majątkowe106).  

Na skutek zmniejszenia wnioskowanej kwoty następujące szpitale otrzymały 
pomniejszone środki: Szpital im. S. Żeromskiego otrzymał o 52 tys. zł mniej, Szpital 
im. J. Śniadeckiego – o 81,4 tys. zł mniej, SP ZOZ w Proszowicach o 5,8 tys. zł 
mniej, ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej o 288 tys. zł mniej, SP ZOZ w Myślenicach 
o 16 tys. zł mniej, Nowy Szpital w Olkuszu o 25 tys. zł mniej, Szpital Św. Anny  
w Miechowie o 360 tys. zł mniej a Szpital Uniwersytecki o 1,6 tys. zł mniej. 

W dniu 9 marca 2020 r. Minister Finansów podjął decyzję dotyczącą zmian  
w budżecie państwa na rok 2020107, i zwiększył wydatki Wojewody Małopolskiego 
(część 85/12, dział 851) o kwotę 7 468,0 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie 
zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2, 
zapobieganiem jego rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby 
zakaźnej, którą wywołuje. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu 23 marca 2020 r. 
MUW podała, że 12 i 13 marca 2020 r., w ramach kwoty 7 468 tys. zł, na rachunki 
bankowe jednostek samorządowych przekazano środki finansowe w wysokości 
2 900,0 tys. zł, przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących (np. zakup 

                                                      
103 Pismem znak: ROO.532.1.16.2020.AP z 5 marca 2020 r. 
104 Pismem znak: WF-IV.3111.2.28.2020. 
105 m.in. środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji. 
106 m. in. aparaty EKG, respiratory, inhalatory, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, kardiomonitory, 
pulsoksymetry, termometry bezdotykowe, ciśnieniomierze, wózki zabiegowe. 
107 Znak sprawy: MF/FS1.4143.3.28.2020.MF.640. 
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środków ochrony osobistej). Do rozdysponowania pozostała kwota 4 568,0 tys. zł, 
przeznaczona na wydatki majątkowe. 

W sprawie nierozdysponowania kwoty 4 568 tys. zł w dniu 22 maja 2020 r. Dyrektor 
Generalny wyjaśnił, że: „W umowach dotacyjnych z beneficjentami dotacji na 
realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2, zawarto zapisy, które warunkują uruchomienie środków 
dotacji na wydatki majątkowe od przekazania do Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego kserokopii faktur. […] Do dnia sporządzenia powyższej  
informacji dla Najwyższej Izby Kontroli, w ramach wydatków majątkowych  
dla ww. beneficjentów zostały przekazane środki finansowe w wysokości 
1.342.304,50 zł”. 

(akta kontroli str. 226, 240-255, 601-602) 

W przesłanym do MZ 6 marca 2020 r. wniosku Wojewody o dodatkowe środki 
pieniężne, w załączniku pt. Zestawienie potrzeb sprzętowych i materiałów, na które 
zostaną przeznaczone wnioskowane środki108, nie uwzględniono zapotrzebowania 
dla: 

• Szpitala Uniwersyteckiego - przyłbic i ochraniaczy na obuwie,  
• Szpitala im. E. Szczeklika - kombinezonów i masek, 
• ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej - gogli, 
• SP ZOZ w Myślenicach - przyłbic i gogli, czterech szt. respiratorów, 
• Szpitala im. J. Śniadeckiego - ochraniaczy na buty,  
• Szpitala Św. Anny w Miechowie - dwóch szt. respiratorów, 

pomimo iż szpitale, postawione w stan podwyższonej gotowości decyzją Wojewody, 
wskazywały takie braki, w ankiecie dotyczącej zabezpieczenia szpitali, przesłanej 
przez MUW do MZ 5 marca 2020 r. 

(akta kontroli str. 122- 125, 241-253) 

W sprawie nieujęcia w Zestawieniu potrzeb dotyczących tych artykułów, Dyrektor 
Generalny wyjaśnił, że: „Łączna wysokość potrzeb zgłoszonych przez 10 podmiotów 
leczniczych wahała się między 14-16 mln zł. Natomiast pismem z 5 marca 2020 r. 
Minister Zdrowia poinformował Wojewodę Małopolskiego o przewidzianej dla 
województwa małopolskiego kwocie 7.468.040 zł, czyli znacznie niższej w stosunku 
do ww. zgłoszonych potrzeb. Należało więc dostosować zakres rzeczowy oraz 
liczbę sztuk, do przewidzianej dla Małopolski wysokości środków, podejmując 
decyzję o zapewnieniu najważniejszych i najpilniejszych potrzeb. Występując  
6 marca br. z wnioskiem do Ministra Zdrowia o przyznanie środków, w przypadku 
każdego z 10 podmiotów kierowano się liczbą dostępnych łóżek, potrzebami 
wynikającymi z dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, strukturą tych 
podmiotów oraz rodzajem wykonywanej działalności leczniczej. Ponadto dla 
Szpitala Uniwersyteckiego jako szpitala jednoimiennego pozyskano dodatkową 
kwotę 1.346.114 zł na sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków 
do dezynfekcji. W związku z tym Szpital ten dysponował na sfinansowanie zakupu 
środków ochrony osobistej łączną kwotą 1.508.358 zł. Dodatkowo, w marcu 
2020 roku kilkukrotnie występowano pisemnie do Ministerstwa Zdrowia 
o przekazanie dla Małopolski środków ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw 
Materiałowych na potrzeby bieżących działań przeciwepidemicznych. Jednocześnie 
od 30 marca 2020 roku szpitale sieciowe oraz zespoły ratownictwa medycznego 
rozpoczęły zgłaszanie za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie, 2 razy w tygodniu, zapotrzebowań na środki ochrony indywidualnej, 

                                                      
108 Zwanym dalej „Zestawieniem potrzeb”. 
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które to zapotrzebowania były przekazywane do Ministerstwa Zdrowia. Od początku 
epidemii Ministerstwo Zdrowia kierowało bezpośrednimi dostawami środków 
ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych dla szpitala jednoimiennego. 
Zaopatrywanie pozostałych pomiotów leczniczych było realizowane za 
pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w zależności od 
otrzymywanych dostaw lub bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia”. 

(akta kontroli str. 590-591, 602-603) 

W marcu 2020 r. Wojewoda trzykrotnie występował do MZ z prośbą o przekazanie  
z Agencji Rezerw Materiałowych, na potrzeby Małopolski,  środków ochrony 
osobistej oraz środków do dezynfekcji. Były to pisma: 
1) z 13 marca 2020 r.109, z wnioskiem o: 60 tys. szt. masek chirurgicznych, 

20 tys. masek FFP3 N95, we wniosku o zabezpieczenie tych materiałów ujęto 
„zapewnienie funkcjonowania m.in. Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie, który jako jedyny szpital dziecięcy na terenie województwa 
małopolskiego posiada szpitalny oddział ratunkowy. Dziennie przyjmowanych 
jest w nim powyżej 80 pacjentów. W przypadku wyczerpania zapasów środków 
ochrony osobistej, których jak podaje szpital wystarczy na 1-2 dni, 
poinformowano o wstrzymaniu przyjęć pacjentów”; 

2) z 15 marca 2020 r.110, z wnioskiem o: 264,5 tys. kombinezonów ochronnych, 
330,6 tys. masek FFP2/FFP3, 457,7 tys. maseczek jednorazowych, 1 448 tys. 
par rękawiczek jednorazowych, 15,8 tys. przyłbic, 14,5 tys. gogli, 9,3 tys. szt. 
środków do dezynfekcji skóry oraz 24,8 tys. szt. środków do dezynfekcji 
powierzchni (z przeznaczeniem dla szpitali mających w swoich strukturach 
oddziały zakaźne, szpitali które w swoich strukturach takich oddziałów nie 
mają, starostw powiatowych oraz innych podmiotów111. W piśmie Wojewoda 
podkreślił, że: Wiele jednostek wskazuje, że będące w ich posiadaniu środki 
ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne są wystarczające na okres kilku dni. 
Brak ww. asortymentu wymusi zaprzestanie działalności; 

3) z 19 marca 2020 r.112, z wnioskiem o: 1,6 tys. kombinezonów ochronnych,  
1,6 tys. masek FFP2/FFP3 oraz 1,6 tys. gogli. Artykuły te były potrzebne 
w związku z pracą zespołów wykonujących wymazy u osób przebywających na 
kwarantannie domowej. 

(akta kontroli str. 636-638) 

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach113, w odpowiedzi na pismo Wojewody z 2 marca 
2020 r.114, przesłał wykaz niezbędnego sprzętu do zapobiegania i leczenia  
choroby COVID-19. W załączonym zapotrzebowaniu wnioskował o kwotę ogółem 
1 086,8 tys. zł, w tym na: 

• środki do dezynfekcji: 98,9 tys. zł (we wniosku do MZ Wojewoda podał 
kwotę 98,9 tys. zł), 

• środki ochrony osobistej: 556,4 tys. zł (kwota podana we wniosku do MZ 
126,7 tys. zł, tj. o 429,7 tys. zł mniej niż w zapotrzebowaniu szpitala), 

• środki do intensywnej terapii: 169,6 tys. zł (kwota podana we wniosku  
do MZ 124,6 tys. zł, tj. o 45 tys. zł mniej), 

• środki do transportu chorego: 2 tys. zł (kwota nieuwzględniona we wniosku 
do MZ), 

                                                      
109 Znak: WB-X.967.41.2020. 
110 Znak: WB-X.967.44.2020, pismo opatrzone pieczęcią „Bardzo pilne”. 
111 Zakładów opiekuńczo – leczniczych, hospicjów, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. 
112 Znak: WB-X.967.63.2020, pismo opatrzone pieczęcią „Bardzo pilne”. 
113 Pismem z dnia 2 marca 2020 r., znak: SPZOZ-A-I-0710/17/2020. 
114 Znak sprawy: WF-IV.3111.2.33.2020. 
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• aparatura do diagnostyki laboratoryjnej: 197,4 tys. zł (kwota podana we 
wniosku do MZ 32,5 tys. zł, tj. o 164,9 tys. zł mniej), 

• leki: 62,5 tys. zł (kwota nieuwzględniona we wniosku do MZ). 

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach poinformował NIK, że środki ochrony osobistej 
(maski, przyłbice, gogle, kombinezony, rękawice, ochraniacze na obuwie), którymi 
wówczas dysponował, wystarczą mu tylko na dwa dni. 

(akta kontroli str. 247, 550-551, 643-648) 

Wojewoda w Zestawieniu potrzeb z 6 marca 2020 r., załączonym do wniosku do 
MZ, wystąpił dla SP ZOZ w Proszowicach o kwotę 382,7 tys. zł, tj. o 704,1 tys. zł 
mniej (o 64,8% ) niż wnioskował szpital (1 086,8 tys. zł), w tym kwota na zakup 
środków ochrony osobistej (126,7 tys. zł) była niższa o 77,2% od kwoty 
wnioskowanej przez szpital (556,4 tys. zł) przez ten szpital.  

 (akta kontroli str. 247, 550-551, 643-649) 

W marcu 2020 r. ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej wystąpił do Wojewody o środki na 
zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS- CoV-2 
w kwocie 2 885,5 tys. zł. Wojewoda w zapotrzebowaniu przesłanym do MZ115 
wnioskował dla Szpitala jedynie o 756,1 tys. zł, tj. 26,2% potrzebnej kwoty.  
W piśmie z 16 marca 2020 r. Dyrektor tego szpitala podał116, że środki ochrony 
indywidualnej wystarczą prawdopodobnie na niewiele dni. Maski FPP3, 
kombinezony, IPOB – na dwa dni, przyłbice, gogle – na 10 dni, ochraniacze na 
obuwie i rękawice – na pięć dni; zaś środki do dezynfekcji rąk wystarczą na dwa dni, 
do dezynfekcji powierzchni – na cztery dni a do dezynfekcji pomieszczeń na jeden 
dzień.  

(akta kontroli str. 248, 653-655) 

W marcu 2020 r. SP ZOZ w Myślenicach wystąpił do Wojewody o środki 
pieniężne117 w kwocie 3 326,5 tys. zł. Wojewoda w zapotrzebowaniu przesłanym do 
MZ wnioskował dla Szpitala jedynie o 1 740,6 tys. zł, tj. 52,3% potrzebnej kwoty. 
Dyrektor Szpitala poinformował NIK118, że środków ochrony indywidualnej wystarczy 
na cztery dni, zaś ilość środków do dezynfekcji - na siedem dni. Pismem z 16 marca 
2020 r. Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach wystąpił do Wojewody o przekazanie 
środków ochrony osobistej z rezerw materiałowych, w tym: 150 szt. masek z filtrem 
HEPA, 50 szt. kombinezonów i 20 szt. Gogli. Otrzymał119, odpowiednio: 50, 30 i 10 
sztuk. 

(akta kontroli str. 249, 656-658) 

W sprawie kwot dla SP ZOZ W Proszowicach, ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,  
SP ZOZ w Myślenicach, które Wojewoda zawarł we wniosku do MZ, a które były 
znacznie niższe od zgłoszonego zapotrzebowania, Dyrektor Generalny wyjaśnił: 
„W związku z przyznaniem kwoty 7.468.040 zł, podziału tej kwoty pomiędzy 
10 podmiotów leczniczych dokonano w oparciu o liczbę dostępnych łóżek, potrzeby 
wynikające z dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, strukturę tych podmiotów 
oraz rodzaj wykonywanej działalności leczniczej. Ponadto podmioty lecznicze są 
zaopatrywane dodatkowo w środki ochrony indywidualnej udostępniane z Agencji 
Rezerw Materiałowych. (…).„  

 

                                                      
115 Pismo WF-IV.3111.2.28.2020 z 6 marca 2020 r. 
116 W odpowiedzi na zapytanie NIK. 
117 Na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS- CoV-2. 
118 Pismo znak SPZOZ.DzOiN 125/03/2020 z 16 marca 2020 r. wysłane w odpowiedzi na zapytanie NIK. 
119 W piśmie nie podano daty otrzymania tych środków. 
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Wojewoda zmniejszył te kwoty bez uzgodnienia z podmiotami leczniczymi.  

(akta kontroli str. 591, 593, 603, 609-610) 

Wojewoda 14 marca 2020 r. ustanowił Szpital Uniwersytecki szpitalem 
jednoimiennym, tj. przeznaczonym do hospitalizacji wyłącznie pacjentów 
z koronawirusem i polecił120:  
1) przyjmowanie od 16 marca 2020 r. pacjentów zarażonych wirusem  

SARS-CoV-2 z terenu całego województwa małopolskiego; 
2) przeorganizowanie szpitala i zwiększenie liczby łóżek na oddziale zakaźnym, 

umożliwiające przyjęcie pacjentów, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem 
potencjalnych możliwości całego Szpitala121; 

3) niezwłoczne informowanie Wojewody o liczbie nowoutworzonych łóżek na 
oddziale zakaźnym; 

4) ograniczenie działalności pozostałych oddziałów Szpitala, by zrealizować 
zadania, o których mowa w pkt 1 i 2 Polecenia, przy zachowywaniu w miarę 
możliwości ograniczonej dostępności leczenia pacjentów z województwa 
małopolskiego. 

(akta kontroli str. 565) 

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego, na dzień 18 marca 
2020 r. szpital ten dysponował 400 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem  
lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz 40 respiratorami przeznaczonymi 
wyłącznie dla tych pacjentów. W raporcie dziennym z 31 marca 2020 r., przesłanym 
do MUW, Szpital Uniwersytecki podał, że dysponował ogółem 600 łóżkami oraz 
66 respiratorami dla chorych na COVID-19. Według stanu na 11 kwietnia 2020 r., 
liczba łóżek pozostała bez zmian, a liczba respiratorów zwiększyła się do 106, 
tj. o 60,6%. 

 (akta kontroli str. 593, 610-611, 639-640) 

Wojewoda zwrócił się do MZ z prośbą o przyznanie dodatkowej kwoty w wysokości 
2 426,1 tys. zł dla województwa małopolskiego (pismo z 17 marca 2020 r.122), 
z przeznaczeniem dla: 
1. Szpitala Uniwersyteckiego: 1 346,1 tys. zł, w związku przekształceniem go  

w szpital jednoprofilowy, wyłącznie dla pacjentów z koronawirusem,  
2. MUW: 1 066,3 tys. zł na sfinansowanie kosztów: 

a) pobierania wymazów z gardła w warunkach domowych od osób 
podejrzanych o zakażenie oraz przewożenie ich do laboratoriów: 
818,4 tys. zł, 

b) transportu próbek materiału biologicznego od osób podejrzanych  
o zakażenie SARS-CoV-2, z oddziałów obserwacyjno-zakaźnych szpitali  
do Laboratorium Szpitala im. Jana Pawła II: 198 tys. zł, 

c) utworzenia stanowiska dyspozytora wymazowego: 49,9 tys. zł, 
3. WSSE w Krakowie: 13,7 tys. zł na środki do dezynfekcji. 

Minister Zdrowia zaakceptował ten wniosek123 i decyzją z 20 marca 2020 r.124, 
Minister Finansów dokonał zmian w części 85/12 (budżet Wojewody Małopolskiego). 
Zwiększył kwoty po stronie wydatków w dziale 851, rozdziałach 85112, 85132  
i 85195 na ogólną kwotę 2 426,1 tys. zł, z przeznaczeniem jak wyżej. Natomiast  
z kwoty 1 066,3 tys. zł, którą w związku z tą decyzją otrzymał Urząd, 84,8 tys. zł 
Wojewoda przeznaczył dla WSSE na środki ochrony osobistej i środki do 
                                                      
120 Polecenie nr 8/2020, znak sprawy: WN-II.0121.3.2020. 
121 Z zastrzeżeniem pkt 4 Polecenia. 
122 Znak: WF-IV.3111.19.9.2020. 
123 Pismem znak: ROO.532.1.38.2020.MG z 18 marca 2020 r. 
124 Znak sprawy: MF/FS1.4143.41.2020.MF.829. 
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dezynfekcji dla zespołów karetek wymazowych. Do 30 kwietnia 2020 r. Wojewoda 
przekazał WSSE z tej kwoty 67,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 255a-257, 617) 

Szpital Uniwersytecki rozpoczął 17 marca 2020 r. kampanię społeczną pt. 
#grunwald2020, której celem było zdobycie dla personelu niezbędnego zaopatrzenia 
w środki ochrony osobistej125. Rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego 
poinformowała, że „(…) Potrzeby szpitala są ogromne, wsparcie z Agencji Rezerw 
Materiałowych nie wystarcza. Te środki, które docierają do placówki, natychmiast 
trafiają na oddziały. O gromadzeniu na później – bo przecież liczba pacjentów 
będzie wzrastać – na razie nie ma mowy126. 

(akta kontroli str. 566-568) 

Dyrektor Generalny Urzędu odniósł się do kwestii, dlaczego dopiero 17 marca 
2020 r. 127 wystąpiono o dodatkowe środki finansowe dla Szpitala Uniwersyteckiego 
(szpital I rzutu) i nie zapewniono mu od razu odpowiedniego wyposażenia w środki 
ochrony osobistej, i wyjaśnił, że: „(…) harmonogram działań przedstawiał się 
następująco: 5 marca br. Minister Zdrowia poinformował Wojewodę Małopolskiego  
o kwocie przewidzianej dla budżetu województwa małopolskiego, tj. 7.468.040 zł,  
6 marca br. Wojewoda wystąpił do Ministra Zdrowia o zwiększenie budżetu, 
uwzględniając w nim w zakresie Szpitala Uniwersyteckiego zgłoszone przez Szpital 
potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej w wysokości 396 tys. zł na zakup 
półmasek filtrujących z zaworem P2 NONE24509V/A-267V w liczbie 2.595 sztuk, 
kombinezonów jałowych TYVEK LABO DUPONT CHF7 w liczbie 2.000 sztuk, 
okularów gogle ochronne w liczbie 2.000 sztuk, rękawic diagnostycznych w liczbie 
11.000 sztuk, 9 marca br. Minister Finansów wydał decyzje zwiększającą wydatki 
budżetu Wojewody Małopolskiego i w tym samym dniu zarządzeniem Wojewody 
wydatki te zostały wprowadzone do budżetu, również 9 marca br. Wojewoda 
zawiadomił Samorząd Województwa o przyznaniu dotacji, 12 marca br. zostały 
przelane na rachunek bankowy Samorządu Województwa środki finansowe  
w kwocie 710.848 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego, w tym na 
zakup ww. środków ochrony osobistej. Ponadto dla Szpitala Uniwersyteckiego 
pozyskano dodatkową kwotę 1.346.114 zł na sfinansowanie zakupu środków 
ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. W związku z tym Szpital dysponował na 
sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej łączną kwotą 1.508.358 zł. 
Jednocześnie podmioty lecznicze są zaopatrywane dodatkowo w środki ochrony 
indywidualnej udostępniane z Agencji Rezerw Materiałowych. (…)”. 

(akta kontroli str. 593, 613) 

Łącznie Wojewoda otrzymał dla województwa z rezerwy celowej128 środki na 
działania związane z COVID-19, na ogólną kwotę 18 602,1 tys. zł., z których  
w dniach od 11 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., przekazał podmiotom 
leczniczym i różnym instytucjom kwotę w wysokości 5 204,8 tys. zł.  

(akta kontroli str. 616-620) 

W maju 2020 r. Wojewoda przekazał dodatkowe środki na finansowanie zadań 
związanych ze zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2  
na rachunek: 
− Samorządu Województwa dla Szpitala Uniwersyteckiego, w kwocie 

778,0 tys. zł, 
                                                      
125 125https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/uruchamiamy-kampanie-spoleczna-grunwald2020 
126https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,trudna-sytuacja-szpitala-uniwersyteckiego-w-
krakowie--brakuje-srodkow-ochrony,artykul,58336525.html 
127 już po przekształceniu go z dniem 14 marca 2020 r. w szpital jednoprofilowy. 
128 Poz. 4. 
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− Powiatu Myślenickiego dla SP ZOZ w Myślenicach, w kwocie 592,0 tys. zł, 
− Miasta Krakowa dla Szpitala im. S. Żeromskiego, w kwocie 145,4 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 594, 613-614) 

7. Procedury dla dyspozytorów medycznych dotyczące przyjmowania 
zgłoszeń i kierowania do wskazanych ośrodków, osób z podejrzeniem 
zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną  

W Wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
przygotowanym na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym129 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne130, nie uwzględniono procedur dla dyspozytora 
medycznego dotyczących przyjmowania zgłoszeń i kierowania do wskazanych 
ośrodków osób z podejrzeniem zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną 
i wysoce zakaźną.  

Zastępczyni Dyrektora WBiZK MUW wyjaśniła, że rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne ściśle określa zakres tematyczny planu i nie jest możliwa jego 
modyfikacja. Dodała, że w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne znajduje się informacja o obowiązującym rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień 
o zdarzeniach realizowanych przez dyspozytora medycznego131, na podstawie 
którego działają dyspozytorzy medyczni.  

(akta kontroli str. 85, 88-89) 

Postępowanie z pacjentami z podejrzeniem zakażenia chorobą szczególnie 
niebezpieczną i wysoce zakaźną opisano w Wojewódzkim Planie Działania, który 
był uzgodniony z Dysponentem Dyspozytorni medycznej, a który, tak jak wszyscy 
pozostali Dysponenci jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
otrzymuje informacje o dostępności aktualnego planu. Dysponent dyspozytorni 
medycznej na podstawie Wojewódzkiego Planu Działania i późniejszych uzgodnień, 
przygotowuje swój dokument (np. Procedura PM-24 – Procedura postępowania  
z pacjentem podejrzanym o zakażenie chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce 
zakaźną w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym), z którego korzystają dyspozytorzy 
medyczni, a który zawiera zapisy dotyczące postępowania z osobą podejrzaną  
o chorobę szczególnie niebezpieczną.  

W okresie objętym kontrolą obowiązywało siedem wersji tej procedury132. Ostatnia 
aktualizacja miała miejsce 27 lutego 2020 r. Tryb postępowania zawarty w tej 
procedurze był każdorazowo ustalony w porozumieniu z Konsultantem 
Wojewódzkim ds. Chorób Zakaźnych, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, 
Wydziałem Polityki Społecznej i WBiZK MUW. Celem procedury było określenie 
zasad postępowania związanych z postępowaniem medycznym w przypadku 
pacjenta podejrzanego o zakażenie chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce 
zakaźną oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania 
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. Procedura ta dotyczyła 
takich chorób jak: cholera, dżuma płucna, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki 
krwotoczne. 

                                                      
129 T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 882 . 
130 Dz. U. z 2018 r., poz. 2154. 
131 Dz. U. Z 2019 r., poz. 1703. 
132 Od 1 stycznia 2018 do 29 lutego 2020 r. z dnia 23 czerwca 2017 r. (wersja nr 8), z dnia 6 lutego 2018 r. 
(wersja nr 9), z dnia 28 sierpnia 2018 r. (wersja nr 10), z dnia 1 czerwca 2019 r. (wersja nr 11), z dnia 1 stycznia 
2020 r. (wersja nr 12), z dnia 31 stycznia 2020 r. (wersja nr 13) oraz z dnia 27 lutego 2020 r. (wersja 14). 
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 (akta kontroli str. 552-553) 

W latach 2018-2020 Wojewoda Małopolski nie przekazał prywatnym jednostkom 
transportu medycznego wytycznych dotyczących postępowania przy transporcie 
osób z podejrzeniem zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce 
zakaźną/wirusem SARS-Cov-2.  

(akta kontroli str. 523-524, 525-527) 

8. Kwarantanna i izolacja osób podejrzanych o zachorowanie i osób chorych 
na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną  

Dyrektor WBiZK MUW wyjaśnił, że na podstawie informacji uzyskanej z WSSE 
w Krakowie, w latach 2018-2019 na terenie województwa małopolskiego nie 
wystąpiły przypadki konieczności poddania kwarantannie osób zakażonych lub 
chorych na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, o których 
chorobach mowa w uozz.  

(akta kontroli str. 89-90) 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w związku z sytuacją dotyczącą 
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zobowiązał wszystkich 
wojewodów do przekazywania do CZK MZ codziennie (do odwołania), od 5 lutego 
2020 r. zestawień dotyczących liczby przypadków objętych nadzorem, izolacją, 
kwarantanną lub hospitalizacją (pismo z dnia 5 lutego 2020 r.133).  

Szczegółowa analiza raportów przesyłanych przez MUW wykazała, że: 
• w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 r. w woj. małopolskim nie było 

laboratoryjnie  potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem  
SARS-CoV-2 ani hospitalizacji z tego powodu,  

• w okresie tym liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie 
zakażenia koronawirusem wynosiła od jednej do 12 osób, 

• w okresie tym w dniu 2 marca 2020 r. jedna osoba została objęta 
kwarantanną/izolacją, 

• od 6 do 29 lutego 2020 r. nadzorem epidemiologicznym objętych było od 24 
do 88 osób. W dniach 2, 3 i 4 marca było to odpowiednio 96, 152 i 176 osób. 

(akta kontroli str. 258-276, 511-513) 

W załączniku nr 9 do Wojewódzkiego Planu Działania (wersja z lutego 2020r.) 
wskazano 16 obiektów użyteczności publicznej (internaty szkół, bursy, schroniska 
młodzieżowe), które mogą zostać przeznaczone na potrzeby kwarantanny dla ok. 
1 500 osób. Szacunkowy czas uruchomienia miejsc kwarantanny w 14 obiektach 
określono na od 2 do 72 godzin, a w trzech przypadkach od 2 do 14 dni. Natomiast 
załącznik nr 10 do Planu działania (wersja z lutego 2020 r.) zawierał dane dotyczące 
rozmieszczenia oraz powierzchnie pomieszczeń wchodzących w skład innych 
obiektów użyteczności publicznej, które mogły zostać przeznaczone na potrzeby 
kwarantanny, w przypadku wystąpienia epidemii. 

(akta kontroli str. 539-546) 

Zastępczyni Dyrektora WBiZK wyjaśniła, że zadanie dotyczące zapewnienia 
odpowiednich pomieszczeń i ich wyposażenia, jak również dotyczące kierowania  
do pracy osób z odpowiednimi kwalifikacjami zostały scedowane na starostów 
powiatowych. 

Natomiast Dyrektor WBiZK MUW dodał, że w związku z aktualną sytuacją 
epidemiczną i możliwością pojawienia się zachorowań na COVID-19, starostowie 

                                                      
133 Znak pisma: ROO.531.5.2.2020.KW. 
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woj. małopolskiego zostali pisemnie zobligowani134 do przeglądu zadań dotyczących 
przeciwdziałania epidemii oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zadania dotyczące 
organizacji miejsc kwarantanny oraz o dokonanie przeglądu tych miejsc  
i potwierdzenie gotowości do ich uruchomienia. Dodał, że zobligowano również 
starostów, którzy nie wskazali miejsc kwarantanny na terenie swojego powiatu o ich 
bezwzględne wytypowanie. Dodał również, że wszyscy starostowie, u których nie 
były rozwinięte obiekty kwarantanny (sześć powiatów: brzeski, tarnowski, 
chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, krakowski) wytypowali podmioty, które 
zostaną przeznaczone na obiekty kwarantanny. Dyrektor Wydziału BiZK MUW 
wyjaśnił, że podmioty do kwarantanny zostały zgłoszone przez starostów, którzy 
uzupełnili załącznik nr 9 i 10 do Wojewódzkiego Planu Działania. Natomiast 
załącznik nr 12 został 9 marca 2020r. wysłany e-mailem do starostw, które 
wyznaczyły nowe miejsca kwarantanny, z prośbą o pilne uzupełnienie danych. Na 
podstawie zebranych informacji zostanie dokonana aktualizacja Wojewódzkiego 
Planu Działania, w części dotyczącej miejsc kwarantanny.  

(akta kontroli str. 88-89, 322-329, 523-524, 525-536) 

Starostowie woj. małopolskiego, w odpowiedzi na pismo Dyrektora WBiZK MUW  
z dnia 26 lutego 2020 r., dotyczące dokonania przeglądu miejsc kwarantanny, 
przesłali do WBiZK MUW informacje i dane niezbędne do aktualizacji 
Wojewódzkiego Planu Działania. Wg stanu na 26 marca 2020 r., na terenie woj. 
małopolskiego wyznaczono 27 miejsc kwarantanny (hotele, szkoły, bursy, internaty), 
w których kwarantannę mogło odbyć ok. 2 000 osób. Na uruchomienie miejsc 
kwarantanny w tych obiektach dano  szacunkowo sześć godzin. Z tych 27 miejsc 
kwarantanny, dwa miejsca wyznaczone przez powiat tatrzański i oświęcimski135 nie 
uzyskały zgody, pozostałe miejsca wyznaczone przez powiaty na kwarantanny 
zostały zatwierdzone przez WBZiK – odpowiednio 21 i 26 marca 2020 r.  

(akta kontroli str. 537-538) 

Dyrektor WBiZK MUW wyjaśnił, że Oddział Ratownictwa Medycznego 
i Bezpieczeństwa Sanitarnego, do którego zadań należy tworzenie Wojewódzkiego 
Planu Działania, będącego załącznikiem do planu zarządzania kryzysowego, nie 
planował ani nie organizował ćwiczeń dotyczących kwarantanny. 

(akta kontroli str. 322, 325-326) 

W załączniku nr 11 do Wojewódzkiego Planu Działania (wersja z lutego 2020 r.) 
zawarto imienne listy pracowników z 25 szpitali funkcjonujących w woj. małopolskim, 
w tym: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, ratowników medycznych, diagnostów 
laboratoryjnych, specjalistów ds. epidemiologii, którzy mogli zostać skierowani do 
działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami 
zakaźnymi.  
Natomiast załącznik nr 3 do Wojewódzkiego Planu Działania zawierał dane dwóch 
lekarzy – konsultantów, wyznaczonych do konsultowania osób podejrzanych  
o zachorowanie, w miejscu wystąpienia ogniska choroby. 

(akta kontroli str. 554) 

W województwie małopolskim 13 marca 2020 r. Wojskowy Szpital Kliniczny  
i SP ZOZ w Myślenicach uruchomiły dwa zespoły do pobierania wymazów 
w kierunku wykrycia obecności wirusa SARS-CoV-2 od osób przebywających na 
kwarantannie domowej. Zespoły działały do 30 marca 2020 r.  

                                                      
134 Pismo znak: WB-X.967.9.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.  
135 Hotel Tatry (na 100 osób) i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (na 11 osób). 
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Trzeci zespół wymazowy uruchomiła Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego. 
Ten zespół działał do 31 marca 2020 r. Wszystkie Zespoły były finansowane przez 
Wojewodę Małopolskiego. W dniu 28 marca 2020 r. Wojewoda realizację tego 
zadanie (pobieranie wymazów w kierunku SARS-CoV-2) przekazał WSSE.  
Po przejęciu zadania przez WSSE zespoły wyjazdowe pobierające wymazy 
rozpoczęły działalność 3 kwietnia 2020 r.  

Od tego dnia pobieranie przedmiotowych próbek realizowane było przez cztery 
zespoły wyjazdowe: dwa zespoły wymazowe Małopolskiej Kolumny Transportu 
Sanitarnego i dwa zespoły zabezpieczane przez 11. Małopolską Brygadę Obrony 
Terytorialnej im. Gen. Bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” w Krakowie 
oraz 16. Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie. 

Działalność zespołów wyjazdowych, realizowana przez Wojskowy Szpital Kliniczny, 
SP ZOZ w Myślenicach oraz Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego, które 
wykonywały te zadania w marcu 2020 roku, była finansowana z rezerwy celowej 
Budżetu Państwa poz. 4.  

W badaniu próbek pobranych od osób przebywających na kwarantannie brali 
głównie udział pracownicy Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie, także pracownicy WSSE 
oraz w mniejszym stopniu pracownicy Pracowni Mikrobiologii KSS im. Jana Pawła II 
i Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego 
2 w Krakowie. 

(akta kontroli str. 589, 611-612, 641-642) 

9. Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze 
województwa małopolskiego lub jego części. 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z procedurą przewidzianą w rozdz. 5 
Wojewódzkiego Planu Działania, MPWIS po powzięciu informacji o zwiększonej 
liczbie przypadków zachorowań, był zobowiązany do zgłoszenia wniosku  
o ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze 
województwa lub jego części do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego MUW136, natomiast Wydział był zobowiązany do przygotowania 
projektu rozporządzenia Wojewody Małopolskiego, zgodnie z wytycznymi MPWIS  
i przedłożenia projektu do zaopiniowania do Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW. 

(akta kontroli str. 547-549) 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Minister Zdrowia, 
rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r., ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stan zagrożenia epidemicznego137 - od 14 marca 2020 r. do odwołania. 
Natomiast kolejnym rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r., wprowadził  
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii138 - od 20 marca 2020 r. do 
odwołania.  

(akta kontroli str. 555-564) 

Zarządzeniem z 6 marca 2020 r., Wojewoda powołał Zespół do spraw koordynacji 
działań w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa COVID-19139.  
W skład Zespołu, oprócz Wojewody i przedstawicieli MUW, weszli: MPWIS, 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej  
w Krakowie oraz p.o. Dyrektora Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw 

                                                      
136 Zwanego dalej „WBiZK” lub „Wydziałem”. 
137 Dz. U. 2020, poz. 433. 
138 Dz. U. 2020, poz. 441. 
139 Zwany dalej „Zespołem”. 
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Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. 
Do zadań Zespołu należała koordynacja działań w związku z zagrożeniem 
wystąpienia COVID-19 na terenie województwa małopolskiego, w szczególności: 

• bieżące analizowanie sytuacji w kraju i w województwie małopolskim, 
• opracowanie propozycji działań Wojewody Małopolskiego i rządowej 

administracji zespolonej w województwie małopolskim. 

(akta kontroli str. 319-320) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Dane, które dotyczyły łóżek zakaźnych, zamieszczone na stronie internetowej 1.
Biuletynu Informacji Publicznej MUW140, wyszczególnione w zał. nr 2 i 2a do 
Wojewódzkiego Planu Działania (aktualizacja z 5 lutego 2020 r.), nie były 
zgodne ze stanem faktycznym wykazanym w raporcie do CZK Ministra Zdrowia, 
sporządzonym na dzień  5 lutego 2020 r.141. W Wojewódzkim Planie Działania  
podawano, że w województwie małopolskim znajduje się ogółem 250 łóżek 
zakaźnych dla dorosłych. Tymczasem zgodnie z informacjami gromadzonymi 
przez Urząd na bieżąco i raportowanymi do CZKMZ, w województwie 
małopolskim znajdowało się 148 łóżek zakaźnych dla dorosłych, w tym 
138 łóżek w pomieszczeniach z systemem ochrony kontaktowej i 10 łóżek 
w pomieszczeniach z systemem ochrony oddechowej aktywnej142. Różnica 
wynosiła 102 łóżka i wynikała z następujących okoliczności:  

• w SP ZOZ w Myślenicach w raporcie wykazano o trzy łóżka mniej niż 
wskazywał to Wojewódzki Plan Działania a w Szpitalu Uniwersyteckim 
w raporcie podano o jedno łóżko więcej, 

• w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w raporcie podano o 20 łóżek mniej143, 

• Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły został 
pominięty w tych raportach, a figurował w Wojewódzkim Planie Działania 
jako jednostka dysponująca 80 łóżkami. 

 (akta kontroli str. 120, 134-136, 140-145, 150, 164, 182-183, 190-193) 

Działający z upoważnienia Wojewody, Dyrektor Generalny wyjaśnił, że: „(…) 
dane dotyczące liczby łóżek zakaźnych były aktualizowane w planie działania: 
28 stycznia, 31 stycznia oraz 5 lutego 2020 r. Tak więc dane zamieszczone 
w konkretnych aktualizacjach Planu należy uznać za aktualne ze względu na to, 
że ani podmioty medyczne ani ich organy założycielskie nie zgłosiły zmian  
do Planu, mimo że MUW poinformował o aktualizacji Planu i przypomniał  
o obowiązkach wynikających z ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi, a polegających na niezwłocznym zgłaszaniu 
wszelkich, istotnych zmian w Planie. Należy dodać, że w bieżących raportach do 
MZ są przekazywane dane o łóżkach możliwych do wykorzystania w danym 
czasie. Natomiast plan jest przygotowywany w dłuższej perspektywie czasowej. 
Dlatego więc dane o łóżkach zawieszonego Oddziału Zakaźnego 5 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie w planie nie były zmieniane ze 

                                                      
140 https://bip.malopolska.pl/muw,a,14090,wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii.html  
141 Zgodnie z wytycznymi MZ przedstawionymi w piśmie znak ROO.531.5.2.2020.KW z 29 stycznia 2020 r., 
dane te były zbierane przez WCZK od poszczególnych szpitali. 
142 Taka sama liczba łóżek zakaźnych dla dorosłych została wykazana w raportach do MZ z 26 lutego 2020 r. 
i 4 marca 2020 r. 
143 Komendant Szpitala, decyzją Wojewody z 12 grudnia 2019 r.143 i następnie z 6 lutego 2020 r.143, uzyskał 
zgodę na czasowe zawieszenie działalności oddziału zakaźnego z powodu remontu 
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względu na to że nie zostały zlikwidowane tylko zawieszone, natomiast 
w raportach nie były wskazywane ze względu na faktyczny brak możliwości ich 
wykorzystania (20 łóżek mniej niż w planie). (…) plan jest tworzony na wypadek 
wystąpienia epidemii spowodowanej różnymi chorobami zakaźnymi, w tym 
gruźlicy dlatego Szpital w Jaroszowcu (Małopolski Szpitala Chorób Płuc 
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły144) jest ujęty w wojewódzkim planie działania 
na wypadek wystąpienia epidemii. WKRM nie raportował o 80 łóżkach szpitala  
w Jaroszowcu, gdyż mimo, iż szpital wykazany jest w Planie jako szpital  
z oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, ze względu na posiadanie łóżek 
obserwacyjno-zakaźnych z wykorzystaniem dla potrzeb gruźlicy, jako choroby 
wysoce zakaźnej (zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych), tak w przypadku 
COVID-19, wskazywanie ww. łóżek, jako łóżek możliwych do wykorzystania  
dla pacjentów z koronawirusem byłoby niezasadne. Natomiast SP ZOZ  
w Myślenicach 5 lutego 2020 r. raportował do MZ 17 łóżek (3 łóżka mniej niż  
w planie) natomiast oficjalny wniosek o zmianę liczby łóżek w rejestrze 
podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą zgłosił 18 lutego 
2020 r.)”. 

(akta kontroli str. 591, 603-604, 608-609) 

Wyjaśnienie Dyrektora Generalnego MUW nie może być uwzględnione, 
ponieważ wykazywanie w Wojewódzkim Planie Działania 20 łóżek przypisanych 
do niedziałającego (zawieszonego) Oddziału Zakaźnego w Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym, zawyżało wielkość zasobu, którym dysponował Wojewoda  
w stosunku do jego rzeczywistych rozmiarów.  

Pomijanie w codziennych raportach 80 łóżek znajdujących się w Małopolskim 
Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji było niezgodne z poleceniem Ministra 
Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r., który zobowiązywał wojewodów do 
raportowania liczby łóżek: zakaźnych i wolnych zakaźnych, a więc nie tylko tych, 
które przeznaczano do leczenia pacjentów chorych na COVID-19. 

 Wojewódzki Plan Działania po aktualizacji w lutym 2020 r. zawierał niedokładne 2.
dane dotyczące personelu medycznego145. W dokumencie tym podano, że  
w szpitalach województwa małopolskiego z oddziałami zakaźnymi dla dorosłych 
i dla dzieci pracowało łącznie 88 lekarzy, w tym 50 lekarzy specjalistów chorób 
zakaźnych oraz 202 pielęgniarki. Tymczasem wg stanu na 5 marca 2020 r., na 
oddziałach zakaźnych w województwie małopolskim liczba pielęgniarek wynosiła 
179 i była o 23 mniejsza się od wykazywanej w Wojewódzkim Planie Działania. 

(akta kontroli str. 111-125) 

Dyrektor Generalny MUW, wyjaśniając te rozbieżności stwierdził, że: „Zgodnie 
z art. 44 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii jest tworzony 
raz na 3 lata z możliwością jego aktualizacji. Należy również zaznaczyć,  
że zawarcie w Planie danych o liczbie lekarzy i pielęgniarek w poszczególnych 
szpitalach nie jest wymogiem ustawowym (…).  

(akta kontroli str. 589, 598-599) 
W ocenie NIK, nierzetelnym działaniem było ujmowanie w Wojewódzkim Planie 
Działania danych dotyczących liczby pielęgniarek na oddziałach zakaźnych  
i obserwacyjno-zakaźnych, które odbiegały  znacząco od stanu faktycznego. 
Stanowiło to ryzyko podejmowania błędnych decyzji zarządczych opartych na 
niedokładnych danych o zasobach pozostających w dyspozycji Wojewody.  

                                                      
144 Dopisek kontrolera NIK. 
145 Dane wyszczególnione z zał. nr 2 i nr 2a do Planu działania. 
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 W załączniku nr 8 pt. Urządzenia do izolacji i transportu chorych na choroby 3.
szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne w zasobach województwa 
małopolskiego do Planu działania, po aktualizacji w lutym 2020 r., podano,  
iż 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie Balicach dysponuje jednym 
urządzeniem do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie, natomiast w trakcie 
kontroli NIK ustalono, że ten podmiot dysponował, wg stanu na 25 marca 2020 r., 
dwoma takimi urządzeniami146. 

(akta kontroli str. 81a, 322, 324) 

Dyrektor Generalny wyjaśnił, że: „Zgodnie z Wojewódzkim Planem działania 
w przypadku wystąpienia epidemii Baza Lotnictwa dysponuje 1 urządzeniem do 
transportu osób zakażonych. (…) Ze względu na to, że pismo (…) z 11 lutego 
2020 r., znak ROR.520.1.13.2020, dotyczące „Zaleceń dla zespołów transportu 
sanitarnego/medycznego oraz dla zespołów ratownictwa medycznego,  
w związku z ryzykiem wystąpienia zakażeniem koronawirusem z Wuhan 
nCOV2019” zawiera m.in. informację cyt.:, „2. Środki ochrony dla pacjenta – 
powinna być zastosowana maseczka ochronna, zwłaszcza, jeśli pacjent kicha 
lub kaszle. Nie jest konieczny transport pacjenta w izolatorze.” uznano, że na tym 
etapie nie jest to informacja istotna z punktu widzenia realizacji Planu  
i wymagająca dokonania w nim zmian.  

(akta kontroli str. 591, 604-605, 634-635) 

Art. 44 uozz stanowi, że Wojewoda sporządza Wojewódzki Plan Działania w celu 
zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed 
zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Zgodnie zaś z Krajowym planem działania na 
wypadek wystąpienia w Polsce przypadków podejrzenia lub zakażenia SARS-CoV-2 
z 26 lutego 2020 r., zatwierdzonym przez MZ i GIS oraz kompetencjami 
ustawowymi, wojewoda odpowiada za koordynację zadań przewidzianych 
w wojewódzkim planie działania na wypadek epidemii.  

(akta kontroli str. 665, 675) 

W ocenie NIK, rzetelna realizacja opisanych wyżej zadań Wojewody jest ściśle 
uzależniona od wiarygodności oraz dokładności danych i planów, na podstawie 
których Wojewoda podejmuje decyzje zarządcze. Należy podkreślić, że opisane 
wyżej w pkt 1-3 nierzetelne dane zawarte zostały w aktualizacji Wojewódzkiego 
Planu Działania z 5 lutego 2020 r. – a zatem aktualizacji przeprowadzonej  
w okresie narastającego zagrożenia epidemicznego. Okoliczność ta powinna była 
spowodować zachowanie nadzwyczajnej staranności przy weryfikacji danych 
ujmowanych w tym dokumencie.  

 

IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

 
Uaktualnienie danych w zał. nr 2, 2a i 8 do Planu działania oraz utrzymywanie  
na bieżąco aktualnych danych w Wojewódzkim Planie Działania.  
 
 

                                                      
146 W piśmie znak: WB-I.021.10.1.2020 z 25 marca 2020 r. Dyrektor WBiZK podał, że w zasobach ochrony 
zdrowia znajdują się w: 8.Bazie Lotnictwa Transportowego 2 biovaki stanowiące wyposażenie samolotu  
do ewakuacji medycznej. 

Wniosek 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń,  
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 21 września 2020  

 

 

 

 

 

Kontroler 

Janina Balas 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
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