
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 28-06-2021

Znak: PSZ.VIII.142.2.2021

Pani
Teresa Garland 
ul. Żwirki i Wigury 13A
32-050 Skawina 

Szanowna Pani, 

W odpowiedzi na Petycję – List otwarty do Wojewody Świętokrzyskiego, uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższych informacji:

Na mocy decyzji z dnia 17.03.2020 r. Wojewoda Świętokrzyski polecił Powiatowemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach  pełnienie funkcji szpitala jednoimiennego dla 
województwa świętokrzyskiego. Z dniem 14 września 2020 r. szpitale jednoimienne zostały 
zlikwidowane.  W ich miejsce powołano szpitale koordynujące. W województwie świętokrzyskim 
rolę tą pełnił PZOZ w Starachowicach. Dodatkowo, na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego 
w większości szpitali w regionie zostały utworzone łóżka przeznaczone dla pacjentów zakażonych 
lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARS CoV 2. Wydanie decyzji było poprzedzone analizami 
bieżącej sytuacji epidemiologicznej, a następnie konsultowane z Dyrektorem Świętokrzyskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwymi konsultantami wojewódzkimi oraz 
dyrektorami podmiotów leczniczych. Wojewoda Świętokrzyski każdorazowo miał na względzie 
zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim mieszkańcom regionu 
świętokrzyskiego. 

Aktualnie sytuacja epidemiologiczna w województwie świętokrzyskim jest stabilna. 
W ostatnich tygodniach liczba osób podejrzanych o zakażenie i zakażonych wirusem SARS CoV 2 
ulegała systematycznemu zmniejszeniu. Pozwoliło to na podjęcie działań mających na celu 
zmniejszenie liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID 19  oraz stopniowe przywracanie 
normalnego trybu pracy w większości świętokrzyskich szpitali. Niemniej jednak we wszystkich 
szpitalach zalecono utrzymywanie w gotowości tzw. łóżek izolacyjnych, dedykowanych dla 
pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS CoV 2. 

Pragnę podkreślić, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach 
obowiązanego prawa. W odniesieniu do Pani postulatów dotyczących zamieszczania list z danymi 
osobowymi personelu medycznego czy też pacjentami, którzy zmarli w wyniku zakażania wirusem 
SARS CoV 2 informuję, że powyższe działania stanowiłyby złamanie przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych. Wobec tego, postulaty te nie mogą zostać spełnione. Podobnie postulat 
dotyczący przekazania mienia należącego do samorządów terytorialnych na rzecz wspólnot 



kościelnych nie może zostać spełniony z powodu niezgodności takich działań z przepisami 
regulującymi zasady własności.  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Janina  Mikołajczyk

Z-ca Dyrektora
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
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