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Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna Pani Dyrektor,  

Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2020.2176 tj. z dnia 7 

grudnia 2020 r. zwracam się z Wnioskiem o udzielenie następujących informacji 

publicznej w następującym zakresie: 

1. Czy w Pani/ Pana szpitalu został wprowadzony w okresie od marca 2020 roku 

do dnia otrzymania niniejszego pisma czasowy zakaz odwiedzin chorych 

przebywających w szpitalu? 

2. W przypadku wprowadzenie takiego zakazu czasowego proszę on wskazanie w 

jakich okresach on obowiązywał oraz podanie podstawy prawnej wprowadzenie 

takiego zakazu chorych  przebywających w zarządzanym przez Pana/ Panią 

szpitalu w okresie obowiązywania takiego prawa na terenie Pani/ Pana szpitala.  

3. Czy obecnie prawo odwiedzin gwarantowana jest każdemu pacjentowi? 

4. W przypadku ograniczenia tego prawa jedynie dla osób zaszczepionych wnoszę 

o udzielenie odpowiedzi na jakiej podstawie prawnej wprowadził(a) Pan/ Pani 

prawo odwiedzin chorych wyłącznie przez osoby zaszczepione produktem 

warunkowo dopuszczonym do użytku o nazwie szczepionka przeciwko COVID 

– 19? 

5. Jak zamierza Pan/ Pani lub pracownicy Pana/ Pani szpitala weryfikować tego 

rodzaju dane, jakie w świetle obowiązującego prawa stanowią dane wrażliwe i 

żaden obecnie przepis prawny nie upoważnia Pana/ Pani do pozyskiwania 

danych wrażliwych osób postronnych? 
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Za zasadnością tego zapytania stoi bezprawne pozbawienie pacjentów przebywających 

w Pana/ Pani szpitalu prawa do odwiedzin, jakie wynika z art. 33 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ponieważ w myśl powyżej powołanego przepisu 

pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 

korespondencyjnego z innymi osobami. 

 

Zgodnie zaś z art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo to 

może zostać ograniczone w wyjątkowych przypadkach tj. w przypadku wystąpienia 

zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.  

 

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, iż wprowadzając całkowity zakaz 

odwiedzin chorych na terenie szpitala zarządzanego przez Pana/ Panią, dokonał(a) Pan/ 

Pani bezprawnego pozbawienia pacjentów przebywających  w tym czasie w szpitalu 

prawa odwiedzin, które gwarantuje im ustawa.  

Obowiązujący w Pana/ Pani placówce medycznej całkowity zakaz odwiedzin był zatem 

wydany bez delegacji ustawowej, co stanowi poważne nadużycie prawa.  

 

Z ostrożności procesowej w przypadku gdyby chciał Pan/ Pani usprawiedliwić swoje 

decyzje wydawanymi przez Radę Ministrów Rozporządzeniami w tym zakresie 

wnoszący/ wnoszącą niniejsze pismo, przedkłada w załączniku odpowiedź MZ, z jakiej 

wynika, iż Rada Ministrów nigdy nie wydała w tym zakresie regulacji prawnej, z jakie 

wynikałoby, iż Dyrektorzy posiadali prawo do wprowadzenia zakazu odwiedzin 

chorych. W swoim piśmie podkreśla również, że Dyrektorzy szpitali posiadali jedynie 

prawo do organicznie tego rodzaju prawa pacjenta, ale nie jego pozbawienia.  

 

Jednocześnie w związku z pojawieniem się obecnie problemu odwiedzin chorych 

wyłącznie przez osoby zaszczepione na teren szpitala zarządzanego przez Pana/ Panią 

szpitala wnoszę o wskazanie podstawy prawnej wprowadzenia takiego wymogu. 

  

Wnoszący/ wnosząca niniejsze pismo w tym miejscu kolejny raz powoła się na pismo 

MZ, jakie załącza do niniejszego wniosku, z którego wynika, iż tego rodzaju 

zachowanie jest również sprzeczne z prawem. 

 

W świetle powyższego stwierdzić należy iż niniejszy wniosek o udzielenie informacji 

publicznej jest w pełni uzasadniony z uwagi na ważny interes publiczny oraz 

ewentualny dowód w postępowaniu karnym jakie każdy poszkodowany obywatele ma 

prawo zainicjować składając do właściwej miejscowo prokuratury zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z podejrzeniem przekroczenia 

uprawnień przez Pana/ Panią i działanie na szkodę interesu publicznego.   

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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Załącznik: 

1. Pismo z MZ z dnia 30 lipca 2021 roku o jakim mowa w piśmie.  
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