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Szanowni Państwo 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna w województwie małopolskim 
powoduje konieczność określenia właściwego kierunku działań związanych 
z przeciwdziałaniem Covid-19, który pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy 
świadczeniami „covidowymi” i „niecovidowymi”. 

Na posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 3, 4 oraz 
5 marca 2021 r., w których uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
Łukasz Smółka, Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, Prorektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Dyrektor 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski, Dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Jerzy Friediger, Prezes Szpitala 
Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. Artur Asztabski oraz kierownictwo 
oddziału wojewódzkiego NFZ, podjęte zostały wspólne uzgodnienia z organami 
założycielskimi, dotyczące konieczności szerszego wykorzystywanie potencjału szpitala 
tymczasowego utworzonego w CUMRiK-u. Przy delegowaniu kadry możliwym będzie 
rozwinięcie nawet 164 łóżek „covidowych”, w tym 30 łóżek OIT. Brak wprowadzenia 
powyższego mechanizmu wiązałoby się z koniecznością znacznego zwiększenia 
zaangażowania Szpitali i przekształcania kolejnych łóżek szpitalnych na łóżka „covidowe”. 
W ten sposób ograniczony zostanie dostęp pacjentom innym niż chorzy na covid-19 do 
świadczeń w szpitalach. 

W związku z powyższym, w celu utrzymania i dalszego rozwoju bazy łóżkowej, w tym 
bazy łóżek intensywnej terapii dla pacjentów COVID-19 Szpitala Tymczasowego w lokalizacji 
CUMRiK w Krakowie, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia został 
zobowiązany do opracowania transparentnego algorytmu wyliczenia liczby personelu 
medycznego, niezbędnego do oddelegowania do pracy przy zwalczaniu epidemii w Szpitalu 
Tymczasowym w CUMRIK przez krakowskie szpitale.

Mając świadomość znacznego obciążenia krakowskich szpitali poleceniem 
oddelegowania personelu do pracy w Szpitalu Tymczasowym w CUMRIK, działając na 
podstawie art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), zwracam się do 
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Państwa z prośbą o przekazanie imiennego wykazu wszystkich osób, które mogą być 
skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zgodnie z ww. zapisem, samorządy zawodów medycznych przekazują, na wniosek 
odpowiednio wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku, wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być 
skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii, zawierający: imię, nazwisko, adres miejsca 
zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany, 
specjalizacje, tytuł zawodowy. Dodatkowo, proszę o podanie podmiotów leczniczych, 
w których świadczy pracę lub wykonuje czynności wskazywana osoba, ze wskazaniem 
podmiotu wiodącego.

Proszę o przekazanie wskazanych informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
niniejszego wniosku, zgodnie ze wzorem załączonej tabeli w formie edytowalnej na adres 
email: pkotarba@malopolska.uw.gov.pl

Zapotrzebowanie na pracowników (zakładając ich pracę w równoważniku pełnego etatu) 
w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Szpitala Tymczasowego 
posiadającego 164 łóżka (w tym 30 OIT) zlokalizowanego w budynkach przy ul. Kopernika 
50 i Botanicznej 3, opracowane przez Dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 
pełniącego funkcję szpitala patronackiego dla ww. szpitala tymczasowego, przedstawia się 
następująco:

134 łóżka internistyczne:
- lekarze medycyny – 54 
- pielęgniarki - 88
- ratownicy medyczni - 27
- sanitariusze, opiekunowie medyczni - 25
- dietetyczki - 3
- personel sprzątający – 17
 
30 łóżek intensywnej terapii:
- lekarze anestezjologii (w tym rezydenci) – 21 
- pielęgniarki anestezjologiczne lub z doświadczeniem w pracy w OIT lub podobnych 

oddziałach - 72
- ratownicy medyczni - 18
- sanitariusze, opiekunowie medyczni - 13
- personel sprzątający – 8
 

Dodatkowe wsparcie kadrowe osobami wyznaczonymi do pracy przy zwalczaniu 
epidemii przez samorząd zawodowy, pozwoli na zmniejszenie obciążenia nałożonego 
na krakowskie szpitale w zakresie oddelegowania własnych pracowników do pracy 
w Szpitalu Tymczasowym w CUMRIK.

Zał. – 1.
Z wyrazami szacunku

Wojewoda Małopolski

Łukasz KMITA

Do wiadomości:
1. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, 
2. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, 
3. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. 

Tomasz Grodzicki
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