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ZD-IV.967.52.2020.1(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. z 2021 r. poz. 
2095, 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 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), 

 
uchylam z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

 
polecenie z dnia 6 kwietnia 2020 roku, znak ZD-IV.967.52.2020.1  

 
nakazujące  

 
szpitalom samorządowym i państwowym  

położonym na terenie województwa wielkopolskiego 
 

1. Wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitala,  
w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala; 

2. Zorganizowanie pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR)  
w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub 
chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR poprzez 
wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla 
osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie 
algorytmu postępowania - triaż w szpitalach niezakaźnych opracowanego przez 
Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierającego wytyczne segregacji 
pacjentów z podejrzeniem COVID-19. 

 
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 
Uzasadnienie 

 
W dniu 6 kwietnia 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 szpitalom samorządowym i państwowym położonym na terenie województwa 
wielkopolskiego polecenie wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród 
pracowników szpitala oraz zorganizowanie pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału 



 

ratunkowego (SOR) w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób  
z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR. 
 
W dniu 1 kwietnia 2022 r. w życie wchodzi zarządzenie nr 24/2022/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2022 r., zgodnie z którym produkt 
rozliczeniowy wstępna kwalifikacja typu pretriage nie będzie podlegał rozliczaniu  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 
Mając na względzie treść przywołanego zarządzenia Prezesa NFZ oraz bieżącą sytuację 
epidemiczną, w ocenie niniejszego organu, możliwe jest zniesienie bezwzględnego nakazu 
organizacji pracy podmiotów leczniczych w sposób określony w decyzji z dnia 6 kwietnia 
2020 r.  
 
Niemniej jednak ostateczne decyzje w sprawie organizacji pracy podmiotów leczniczych 
położonych na terenie województwa wielkopolskiego, w tym dalszego stosowania 
wstępnej kwalifikacji typu pretriage powinny być podejmowane przez kierowników 
podmiotów, przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemicznej występującej na danym 
obszarze oraz w podmiocie, postępu realizacji programu szczepień, a także odpowiednim 
stosowaniu zasad określonych w wytycznych Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego  
z kwietnia 2020 roku zawierających zasady segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19,  
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. kierownicy podmiotów leczniczych mających siedziby na terytorium województwa wielkopolskiego – 
wg rozdzielnika 

2. Minister Zdrowia, 
3. a/a. 

 
Do wiadomości: 
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań. 
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