Załącznik nr 2.6
do Planu działania na wypadek
wystąpienia epidemii w
województwie wielkopolskim
Poznań, ……………….
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ROZPORZĄDZENIE NR ..…/………
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia …………………………..
w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii
na obszarze województwa wielkopolskiego/jego części
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U……………………………..
w związku z ustaniem przyczyn, z powodu których wprowadzony został stan zagrożenia
epidemicznego/stan epidemii rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr …/…. z dnia
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze
województwa wielkopolskiego/jego części (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr …, poz. ……), zarządza
się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii na obszarze
województwa wielkopolskiego/jego części, który został ogłoszony rozporządzeniem nr
..…/……… Wojewody Wielkopolskiego z dnia ……………….. w sprawie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze województwa wielkopolskiego/jego
części (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr …, poz. ……).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem nr ...…/……… z dnia ……………………….
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze
województwa wielkopolskiego/jego części (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr …, poz. ……) ogłosił
stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii.
Z wniosku Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
z dnia ………………. wynika, że ustały przyczyny, na podstawie których ogłoszono stan
zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii w drodze rozporządzenia nr ...…/………
Wojewody Wielkopolskiego z dnia …………………………. w sprawie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze województwa wielkopolskiego/jego
części (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr …, poz. ……).
W związku z powyższym zasadne jest wydanie niniejszego rozporządzenia w sprawie
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze województwa
wielkopolskiego/jego części.
Zgodnie z art. art. 46 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, wojewoda jest organem właściwym w sprawie odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa lub jego części, w drodze
rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
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Poznań, ……………….
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Pan/i
……………………

DECYZJA NR
Na podstawie art. 47 ust. 1, 2, 4 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239, ze zm.),
w celu zwalczania epidemii,
orzekam
o skierowaniu Pani/Pana ………………………………, zam. …………………………
…………………. do pracy przy zwalczaniu epidemii ……………………. (rodzaj choroby)
w ……………………………………………………………………………………………….
(miejsce i adres, do którego następuje skierowanie) na okres …………………….
(do 3 miesięcy).
Do zakresu Pani/Pana obowiązków będzie należało wykonywanie następujących
czynności:
• …………………………………………………………………………. ,
• …………………………………………………………………………. ,
• …………………………………………………………………………. ,
• …………………………………………………………………………. .
Rozpoczęcie wykonywania wyżej wymienionych obowiązków 2 nastąpi w dniu
…………… o godz. ………… w ………………… (nazwa podmiotu leczniczego/innej
jednostki organizacyjnej, do której ma być skierowana osoba) i będzie trwało do dnia ….......

UZASADNIENIE
Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem nr ...…/……… z dnia ……………...
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze
województwa wielkopolskiego/jego części (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr …, poz. ……) ogłosił
stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne,
osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych,
z zastrzeżeniem ust. 3, oraz inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi
potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii, mogą zostać skierowane do pracy
przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji.
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na obszarze
województwa wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu/zatrudnienia osoby
kierowanej do pracy.
W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o skierowaniu
Pani/Pana do pracy przy zwalczaniu epidemii.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia,
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
Wniesienie środka odwoławczego nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji zgodnie
z art. 47 ust. 6 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy
przez okres oraz w miejscu wskazanym w decyzji.
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca
zobowiązany jest udzielić urlop bezpłatny na czas skierowania do pracy przy zwalczaniu
epidemii.
Podmiot, do którego osoba została skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii
nawiązuje z nią stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, wskazany w decyzji.
Kwestie finansowania pracy przy zwalczaniu epidemii reguluje art. 47 ust. 10-11 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu
epidemii, wydanej na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny – orzekanie o grzywnie następuje w trybie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (………………………………)
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Poznań, ……………….
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Pan/i
……………………
Minister 1)

WNIOSEK
Wojewody Wielkopolskiego nr……/……. z dnia………………………….
o udostępnienie rezerw strategicznych

W związku z …………………………………………………………………………….
oraz niewystarczającą ilością sił i środków na ……………………………………………,
na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach
strategicznych (……………………), proszę o udostępnienie z rezerw strategicznych
następującego asortymentu rezerw strategicznych, w celu ...................................
1) …………………………………… (nazwa asortymentu wraz z jego ilością),
2) …………………………………… (nazwa asortymentu wraz z jego ilością),
3) …………………………………… (nazwa asortymentu wraz z jego ilością).
Określone powyżej rezerwy strategiczne zostaną przekazane następującym podmiotom:
1) …………………………………… ,
2) …………………………………… ,
Do odbioru zwolnionych rezerw strategicznych upoważnieni są wyznaczeni pracownicy
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, posiadający stosowne upoważnienia.

UZASADNIENIE
W
związku
z
wystąpieniem
na
obszarze
województwa/jego
części
………………………………………………………………………………………………….
oraz w związku z niewystarczającymi siłami i środkami będącymi w dyspozycji Wojewody
Wielkopolskiego na …………………………………………………………………………,
zachodzi konieczność zawnioskowania do ministra właściwego do spraw energii
o udostępnienie rezerw strategicznych w celu ………………………………………………….
Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy o rezerwach strategicznych wojewoda jest
organem upoważnionym do zawnioskowania do ministra właściwego do spraw energii
o zwolnienie rezerw strategicznych.
1)

Minister właściwy ds. działu administracji rządowej - energia
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Poznań, ……………….
WOJEWODA
WOJEWODAWIELKOPOLSKI
WIELKOPOLSKI

UPOWAŻNIENIE
Wojewody Wielkopolskiego nr……/……. z dnia………………………….
do odebrania rezerw strategicznych
W związku z decyzją …………………………………………… ministra właściwego
ds. energii upoważniam niżej wskazanego/wskazanych pracownika/pracowników Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu:
1) …………………………………………………… ,
2) …………………………………………………… ,
3) …………………………………………………… .
do odbioru, w imieniu Wojewody Wielkopolskiego, wskazanego w ww. decyzji asortymentu
rezerw materiałowych w ………………………. (miejsce odbioru). Upoważnienie jest ważne
w dniu………………/w okresie od dnia……………… do dnia……………….
Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i może
być w każdym czasie zmienione lub cofnięte.
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Poznań, ……………….
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Pan/i
……………………
Prezes Rady Ministrów

WNIOSEK
Wojewody Wielkopolskiego nr……/……. z dnia………………………….
w sprawie wprowadzenia/odwołania stanu klęski żywiołowej
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(…………………………….), w związku z wystąpieniem …………………………………….
(rodzaj katastrofy naturalnej/awarii technicznej), wnioskuję o wprowadzenie/odwołanie stanu
klęski
żywiołowej
na
obszarze
województwa
wielkopolskiego/jego
części
…………………… w celu zapobieżenia skutkom …………………………………….
(rodzaj katastrofy naturalnej/awarii technicznej) / w związku z ustaniem przyczyn
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa wielkopolskiego/jego
części ………………………….

UZASADNIENIE
W
związku
z
wystąpieniem
na
obszarze
województwa/jego
części
………………………………………………………………………………………………….
Wojewoda Wielkopolski, w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych/awarii
technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia/w związku
z ustaniem
przyczyn
wprowadzenia
stanu
klęski
żywiołowej,
wnioskuje
o wprowadzenie/odwołanie stanu klęski żywiołowej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej (……………………………)
wojewoda jest organem uprawnionym do zawnioskowania do Rady Ministrów
o wprowadzenie/odwołanie stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa/jego części.
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Poznań, ……………….
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Pan/i
……………………

DECYZJA NR
Na podstawie art. 8 pkt 3, art. 20, art. 21/art. 22 (w zależności od tego, czy wprowadza
się ograniczenia, czy świadczenia) oraz art. 23. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klęski żywiołowej (………………………………), w związku z wystąpieniem na
obszarze województwa/jego części ……………………………………… (rodzaj katastrofy
naturalnej/awarii technicznej), oraz ogłoszeniem przez Radę Ministrów w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów nr …. z dnia ……. w sprawie wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej na obszarze województwa/jego części/kraju,
orzekam
o nałożeniu na ………………………………. (dane osoby/osób, na których zostaną nałożone
ograniczenia/świadczenia) następujących ograniczeń wolności i praw człowieka
i obywatela/świadczeń osobistych i rzeczowych, polegających na:
1) …………………………………………………… ,
2) …………………………………………………… ,
3) …………………………………………………… .
Rozpoczęcie realizacji ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela/świadczeń
osobistych i rzeczowych wymienionych w pkt ……………… nastąpi w dniu ………………
o godz. ………… w ………………… (miejsce wykonywania) i będzie trwać przez okres
…………….

UZASADNIENIE
W związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej rozporządzeniem Rady Ministrów
nr …. z dnia ……. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze
województwa/jego
części/kraju,
wystąpieniem
na
obszarze
województwa
wielkopolskiego/jego części …………………………. (rodzaj katastrofy naturalnej/awarii
technicznej), potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia mieszkańców
oraz w celu zwalczania skutków klęski żywiołowej/awarii technicznej, koniecznym jest
nałożenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela/świadczeń osobistych i
rzeczowych określonych w decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr…/……. z
dnia…………………………. w sprawie nałożenia ograniczeń wolności i praw człowieka i
obywatela/świadczeń osobistych i rzeczowych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o stanie klęski żywiołowej wojewoda jest organem
upoważnionym do nakładania, w granicach dopuszczonych we wspomnianym rozporządzeniu
Rady Ministrów nr …. z dnia ……. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na
obszarze województwa/jego części/kraju, niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka
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i obywatela/świadczeń osobistych i rzeczowych, w zakresie kompetencji wynikających z art.
8 ustawy o stanie klęski żywiołowej.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej decyzji.
Do niniejszej decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o stanie
klęski żywiołowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (…………………………….), z zastrzeżeniem że:
• podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia;
• odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia lub potwierdzenia
na piśmie decyzji wydanej ustnie;
• wniesione odwołania podlegają przekazaniu organowi odwoławczemu w terminie
3 dni, a rozpatrzeniu – w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu odwołania.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej może uchylić w całości lub w części
decyzję wojewody.
Odpowiedzialność karną za nieprzestrzeganie postanowień decyzji reguluje art. 27 i 28
ustawy o stanie klęski żywiołowej.
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Poznań, ……………….
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ROZPORZĄDZENIE NR ...…/………
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia ………………………….
w sprawie nałożenia ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela/świadczeń
osobistych i rzeczowych
Na podstawie art. 8 pkt 3, art. 20, art. 21/art. 22 (w zależności od tego, czy wprowadza
się ograniczenia, czy świadczenia) oraz art. 23. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klęski żywiołowej (……………………….), w związku z wystąpieniem na obszarze
województwa/jego części ………………………………………. (rodzaj katastrofy
naturalnej/awarii technicznej) oraz ogłoszeniem przez Radę Ministrów rozporządzeniem Rady
Ministrów nr …. z dnia ……. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze
województwa/jego części/kraju, zarządza się, co następuje:
§ 1. Nakłada się na ………………………………. (dane podmiotu/podmiotów, na który
/które zostaną nałożone ograniczenia/świadczenia) następujące ograniczenia wolności i praw
człowieka i obywatela/świadczenia osobiste i rzeczowe, polegające na:
1) …………………………………………………… ,
2) …………………………………………………… .
§ 2. Rozpoczęcie realizacji ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela/świadczeń
osobistych i rzeczowych wymienionych w § 1 pkt ….. nastąpi w dniu …………… o godz.
………… w ………………… (miejsce wykonywania) i będzie trwać przez okres
…………….
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE
W związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej Rady Ministrów nr …. z dnia
……. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa/jego
części/kraju ze względu na…………………………. (rodzaj katastrofy naturalnej/awarii
technicznej), potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia mieszkańców
oraz w celu zwalczania skutków klęski żywiołowej/awarii technicznej, koniecznym jest
nałożenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela/świadczeń osobistych i
rzeczowych określonych w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr……/…….
z dnia…………………………. w sprawie nałożenia ograniczeń wolności i praw człowieka
i obywatela/świadczeń osobistych i rzeczowych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o stanie klęski żywiołowej, wojewoda jest organem
upoważnionym do nakładania, w granicach dopuszczonych we wspomnianym rozporządzeniu
Rady Ministrów nr …. z dnia ……. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na
obszarze województwa/jego części/kraju niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka
i obywatela, w zakresie kompetencji wynikających z art. 8 ustawy o stanie klęski żywiołowej.
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POUCZENIE
Minister właściwy do spraw administracji publicznej może uchylić w całości lub w części
rozporządzenie wojewody.
Odpowiedzialność karną za nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia Wojewody
Wielkopolskiego nr……/……. z dnia…………………………. w sprawie nałożenia
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela/świadczeń osobistych i rzeczowych
reguluje art. 27 i 28 ustawy o stanie klęski żywiołowej.
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Poznań, ……………….
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Pan/i
……………………
Dyrektor
……………………
(nazwa podmiotu
leczniczego)

DECYZJA NR
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (……………………) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006
r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (………………………………………………
w związku z wystąpieniem zdarzenia mogącego spowodować stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego znacznej liczby osób,
postanawiam
1. Nałożyć na …………… (nazwa i adres podmiotu leczniczego) obowiązek
pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
2. Decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
W
związku
z
wystąpieniem
na
obszarze
województwa/jego
części
………………………………………… (rodzaj katastrofy naturalnej/awarii technicznej)
oraz pojawieniem się zagrożenia dla życia i zdrowia znacznej liczby osób, Wojewoda
Wielkopolski, na podstawie posiadanych informacji, podjął decyzję o postawieniu w stan
podwyższonej gotowości ……………………………. (nazwa podmiotu leczniczego),
zwanego dalej „podmiotem leczniczym”.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3 przywołanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
wojewoda jest organem właściwym w zakresie nałożenia obowiązku pozostawania w stanie
podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, działających na obszarze danego województwa.
W związku z powyższym podejmuje się decyzję o niekierowaniu do podmiotu
leczniczego pacjentów, którzy mieliby trafić na oddział ……………….
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw
zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej decyzji.
2. Złożenie odwołania od decyzji, której został nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, nie wstrzymuje jej wykonania (art. 130 k.p.a.).
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Poznań, ……………….
3.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia ………………………………………
(………………..) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (………………………………)
polecam
(dane podmiotu leczniczego)
realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem ……………………. poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym
………………… łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia
………………………. w okresie od ……………………... do odwołania.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu

(Uzasadnienie decyzji lub brak- jeżeli tak przewiduje ustawa)
Pouczenie
1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129
Kodeksu postępowania administracyjnego).
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 2
Kodeksu postępowania administracyjnego)
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie
o zrzeczeniu się prawa do jego wniesienia wobec Wojewody Wielkopolskiego.
Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Otrzymują:
1. (podmiot leczniczy na który zostaje nałożona decyzja)
2. Organ tworzący dla podmiotu
3. a/a
Do wiadomości:
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu

12

