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                 Podmioty lecznicze
     wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

nawiązując do przesyłanych do Wojewody Mazowieckiego zgłoszeń w zakresie 

zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz licznych Państwa pytań i pism kierowanych 

do wojewody dotyczących warunków jakie muszą być spełnione, aby możliwe było czasowe 

ograniczenie przyjęć pacjentów przez podmioty lecznicze udzielające ambulatoryjnych świadczenia  

zdrowotnych (kod część VI „3” ), uprzejmie informuję, że w obecnym systemie prawnym brak jest 

przepisów umożliwiających formalne zaprzestanie prowadzonej działalności leczniczej. 

Przepisy ustawy "o COVID_19" oraz wydane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie

o ogłoszeniu na obszarze RP stanu epidemii nie wprowadziły czasowego ograniczenia działalności 

leczniczej prowadzonej przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami.

Wobec powyższego, tylko szpitale oraz podmioty świadczące inne niż szpitalne 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, jako podmioty lecznicze mogą zawieszać

 w określonych warunkach działalność leczniczą.  Zapis art. 34 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej ( DZ. U. z 2020 r., poz.  295 t.j. ) zezwala tylko podmiotom leczniczym 

wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,  

w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (np. umowy z NFZ), 

zaprzestać działalności leczniczej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. 
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Przepis art. 34 ust. 8  ww. ustawy przewiduje sytuacje, w których zaprzestanie działalności 

spowodowane jest siłą wyższą lub wynika z decyzji podjętej na podstawie odrębnych przepisów - 

wydanej przez zewnętrzny względem podmiotu leczniczego organ administracji publicznej 

np. Sanepid. Kierownik podmiotu leczniczego zobowiązany jest poinformować  wojewodę

 o czasowym całkowitym lub częściowym zaprzestaniu działalności spowodowanym siłą wyższą, 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących jej zaprzestanie. 

Dotyczy to tylko podmiotów określonych w art. 34 ust.1 ww. ustawy.

Zgodnie z wykładnią, „siła wyższa” jest to zdarzenie, którego źródło znajduje się na zewnątrz 

działalności podmiotu leczniczego i którego nie można było przewidzieć, uniknąć, ani zwyczajnymi 

środkami przed nim się zabezpieczyć, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności. 

Niemniej jednak art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) nakłada na 

kierowników podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych 

obowiązek podejmowania działań  zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Ponadto zgodnie z przesyłanymi przez Urząd oraz zawartymi na stronach Ministerstwa 

Zdrowia i inspekcji sanitarnej zaleceniami oraz procedurami,  kierownikom podmiotów leczniczych 

zaleca się zorganizowanie sprawnego przepływu informacji  do podległych pracowników o sytuacji 

epidemicznej związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, oraz ustawicznej aktualizacji stanu 

wiedzy w zakresie zaleceń/wytycznych.

Jednocześnie informuję, że w myśl obowiązujących przepisów wojewoda nie jest organem 

uprawnionym do przekazywania rekompensat związanych z epidemią. Jeśli chodzi o pakiet działań 

osłonowych przygotowywanych dla firm, będą one im podlegały na zasadach, które zostaną 

ustalone w uchwalanych aktach prawnych.

                              Z poważaniem
                       Tomasz Sławatyniec
                   Dyrektor Wydziału Zdrowia

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/
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