
            

    UCHWAŁA NR XX /339/20  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z   dnia 13 marca 2020 r. 

  
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu z zakresu profilaktyki zdrowia 

związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem  

SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym 

wirusem”. 

 
Na podstawie art. 18  pkt.  20  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. o samorządzie  

województwa  (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.),  oraz § 13 pkt. 20 Statutu 

Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 1999 r.  

Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.), oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

      uchwala, co następuje: 
 

§  1 
Sejmik Województwa Podkarpackiego uznaje za celową realizację w roku 2020 

„Programu z zakresu profilaktyki zdrowia związanego z zapobieganiem oraz 

zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby 

zakaźnej wywołanej tym wirusem”  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§  2 

Realizatorem programu będą podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym 

jest Województwo Podkarpackie. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do uchwały Nr XX/339/20 
Sejmiku  Województwa Podkarpackiego  
z dnia 13 marca 2020 r.  

 

 

Program z zakresu profilaktyki zdrowia związany z zapobieganiem 

oraz zwalczaniem zakażenia wirusem  SARS-CoV-2  

i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym 

wirusem” 
 

1. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Ciężki 

przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi  

u 2-3% osób chorych. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Konieczne jest 

podjęcie radykalnych działań związanych z ograniczeniem rozpowszechniania 

się koronawirusa oraz leczeniem osób z ciężką postacią tej choroby.  Szacuje 

się, że około 20 % chorych wymagać będzie specjalistycznego leczenia 

głównie przy pomocy respiratorów i terapii tlenowej. Rosnąca liczba 

przypadków zakażeń wymaga zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu  

i aparatury medycznej w Województwie Podkarpackim. Ministerstwo Zdrowia 

na terenie całego kraju wprowadza Stan zagrożenia epidemicznego.   

2. Głównym celem „Programu z zakresu profilaktyki zdrowia związanego  

z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem” jest 

poprawa dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa 

podkarpackiego ze wsparcia i możliwości leczenia ciężkiej postaci tej choroby. 

3. W ramach programu podmiotom leczniczym, dla których organem tworzącym 

jest Województwo Podkarpackie zostanie udzielona dotacja na zakup sprzętu 

niezbędnego przy leczeniu osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2,  

z możliwością ich wypożyczania innym podmiotom leczniczym. 

4. W ramach programu podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest 

Województwo Podkarpackie zakupią minimum 20 szt. respiratorów. 

Dodatkowo na wniosek podmiotu leczniczego, dla którego organem 

tworzącym jest Województwo Podkarpackie może zostać zakupiony inny 

niezbędny sprzęt i aparatura medyczna pomocna w walce z wirusem SARS-

CoV-2, a w szczególności: 

 pełne stanowiska do intensywnej terapii, 



 urządzenia do wysokoprzepływowej terapii donosowej NHF,  CPAP, 

 ECMO transportowe, mieszalniki gazów, wymienniki ciepła,  

 urządzenia do dializoterapii, 

 urządzenia do zamgławiania, 

 komora izolacyjna BIO BAG, 

 środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, 

 maceratory, itp. 

5. Szczegóły dotyczące warunków przekazania oraz rozliczenia dotacji określą 

umowy zawierane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dotowanymi podmiotami leczniczymi.  

6. Źródłem finansowania programu mogą być środki Unii Europejskiej, budżetu 

Państwa, budżetu Województwa Podkarpackiego, a w szczególności 

istniejąca rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. Przekazane środki pozwolą na zwiększenie liczby sprzętu  

i aparatury medycznej oraz w pełni wyposażonych stanowisk medycznych, 

przyczyniając się do szybkiego oraz skutecznego ratowania życia pacjentów, 

wymagających niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i  leczenia. 

Realizacja programu ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, co jest szczególnie istotne  

w sytuacji wykrywania nowych zakażeń i wprowadzanego przez Ministerstwo 

Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.   

 


