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DECYZJA 

 
 

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 2020 r. poz. 
374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

 
polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom 

powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego, 
 

wspólnie z dyrektorami domów pomocy społecznej:  
1) organizację odwiedzin mieszkańców domu pomocy społecznej, w taki sposób, aby 

bezwzględnie przestrzegane były zasady reżimu sanitarnego, 
2) organizację opuszczania terenu domu pomocy społecznej przez mieszkańców pod 

warunkiem zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i bezwzględnego przestrzegania 
zasad reżimu sanitarnego, 

3) umożliwienia urlopowania mieszkańców pod warunkiem bezwzględnego 
przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, 

w terminie od dnia 6 lipca 2020 r. do odwołania.  

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia 
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie                   
i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne 
oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku         
z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie nie wymaga uzasadnienia. Polecenie wydaje się        
w formie decyzji. 
 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
 

Pouczenie 

 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi 

się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

 



 

 

 
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do 

wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, 
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
 
 

Wojewoda Wielkopolski 
 (-) Łukasz Mikołajczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 


