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PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PS-VI.1331.1.2020.UK

Pan
prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski
Samodzielna Pracownia Diagnostyki
Układu Oddechowego i Bronchoskopii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 kwietnia 2020 r. o udostępnienie informacji 
publicznej oraz informacje przesłane pocztą elektroniczną w dniach 23, 27, 28  i 29 kwietnia 
2020 r., na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej1 uprzejmie informuję, co następuje.

Ad. 1 Obowiązek zakrywania ust i nosa został określony w § 18  ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii2. 

Ad. 2  Dane dot. dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa 
podlaskiego znajdują się na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Białymstoku - https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/gdzie-
sie-leczyc-w-czasie-covid-19/.

Ad. 3 Zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego służy system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zasady organizacji, 
funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady zapewnienia edukacji w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy określa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym3. 

Ad. 4 Przepis § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii4, określa kto i w jakich przypadkach nie stosuje obowiązku 
zakrywania ust i nosa. Dotyczy to m. in. osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa 
z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub 
osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Ad. 5 Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym5 
organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest 
wojewoda a organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań 
zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, powoływany 

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 697
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 697
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.
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przez wojewodę. Na podstawie zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 113/2011 z dnia 
8 sierpnia 2011 r., powołany został Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Obecnie 
Zespół funkcjonuje na podstawie zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 171/2019, z dnia 
30 listopada 2019 r., zmienionego zarządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 25/2020, z dnia 
26 lutego 2020 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wybranych służb, inspekcji 
i straży administracji zespolonej oraz organów administracji niezespolonej. Pracom zespołu 
przewodniczy Wojewoda Podlaski. Z uwagi na panujący obecnie stan epidemii członkowie 
ww. Zespołu pracują w trybie ciągłym i pozostają w stałym kontakcie z Wojewodą 
Podlaskim. W razie potrzeb, jego działania konsultowane są z przedstawicielami środowiska 
medycznego.

Ad. 6 Komunikaty dotyczące przebiegu epidemii oraz aktualizacje danych o liczbie 
osób zakażonych koronawirusem w województwie podlaskim publikowane są na stronie 
internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku pod adresem: 
https://www.wsse.bialystok.pl/index.php/2020/04/28/aktualizacja-o-liczbie-osob-zakazonych-
koronawirusem/ oraz profilu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na 
Facebook-u pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Government-
Building/Podlaski-Urz%C4%85d-Wojew%C3%B3dzki-904799896315080/. 

Ponadto informuję, że wytyczne dotyczące COVID-19 znajdują się na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid oraz stronie 
internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego - https://gis.gov.pl/. 

Ad. 7 Wojewoda Podlaski nie dysponuje danymi  dotyczącymi wykonywania sekcji 
zwłok osób zmarłych zakażonych COVID-19. Kwestie dokonywania sekcji zwłok pacjenta 
regulują przepisy art. 31 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej6 oraz art. 
33 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi7. 

Ad. 8. Od czasu wystąpienia epidemii COVID-19 Wojewoda Podlaski nie organizuje 
spotkań z dziennikarzami w formie briefingów prasowych ze względu na bezpieczeństwo 
sanitarne. Dziennikarze o sytuacji epidemicznej są informowani na bieżąco drogą mailową, 
informacje są również regularnie zamieszczane na profilu Facebook Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku oraz na Twitterze. 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Monika Małgorzata Syczewska
Z-ca Dyrektora Wydziału
  Polityki Społecznej 

Załącznik:
Klauzula informacyjna

6 Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.
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