WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 19 sierpnia 2021 r.

ZD-IV.967.16.2020.1(1)

DECYZJA
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 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. poz. 1842,
z późn. zm.) w zw. z art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19
oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
uchylam
polecenie z dnia 10 marca 2020 roku, znak ZD-IV.967.16.2020.1
nakazujące
organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym, samorządowym
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w województwie
wielkopolskim
wprowadzenie zakazu odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych, dla których
ww. podmioty są podmiotami tworzącymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Uzasadnienie
W dniu 10 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski działając na podstawie art. 11 ust 1 i 4
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, w związku z sytuacją epidemiczną na terenie województwa,
wydał organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym,
samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej
w województwie wielkopolskim polecenie wprowadzenie zakazu odwiedzin pacjentów
w podmiotach leczniczych, dla których ww. podmioty są podmiotami tworzącymi
w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
Następnie w dniu 7 lipca 2021 r. wydane zostały rekomendacje Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów
przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
w czasie epidemii COVID-19.
W ocenie Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego możliwe jest
wprowadzenie przez poszczególne podmioty lecznicze odwiedzin pacjentów, przy
zachowaniu reżimu sanitarnego wskazanego w rekomendacjach.
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W rekomendacjach podkreślono jednak, iż możliwość odwiedzin ograniczone winno zostać
do pacjentów i osób odwiedzających spełniających określone wymogi związane
z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19, przebyciu zakażeniu wirusem
SARS-CoV-2 bądź posiadaniu negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego.
Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną w kraju, postępy w realizacji
Narodowego Programu Szczepień oraz treść przywołanych rekomendacji, w ocenie
niniejszego organu, możliwe jest zniesienie bezwzględnego zakazu odwiedzin pacjentów
w podmiotach leczniczych, dla których podmioty wymienione w sentencji są podmiotami
tworzącymi w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i wprowadzenie możliwości
odwiedzin.
Podkreślić należy, iż ostateczne decyzje w sprawie organizacji odwiedzin pacjentów
powinny być podejmowane przez kierowników podmiotów leczniczych, przy
uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemicznej występującej na danym obszarze oraz
w podmiocie, postępu realizacji programu szczepień, a także odpowiednim stosowaniu
zasad określonych w przywołanych rekomendacjach, z uwzględnieniem specyfiki
funkcjonowania danego podmiotu leczniczego a także rodzaju świadczeń zdrowotnych
w nim udzielanych.
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 w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
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).

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Michał Zieliński
dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:
1. organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, samorządowe

jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej w województwie
wielkopolskim - wg rozdzielnika,
2. Minister Zdrowia,
3. a/a.
Do wiadomości:
1. kierownicy podmiotów leczniczych mających siedziby na terytorium województwa
wielkopolskiego – wg rozdzielnika,
2. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10,
61-701 Poznań
3. Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158,
60-309 Poznań.

