WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 11 października 2020 r.
BZK-XI.6310.172.2020.AW
DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 10.10.2020 r.
Na podstawie art. 11h 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.)
zmieniam polecenie, nałożone w formie decyzji, Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września
2020 r. znak: BZK-V.6310.46.2020.13.MS zmienione decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia
18 września 2020 r. znak: BZK-IX.6310.71.2020.ABD, decyzją Wojewody Pomorskiego z
dnia 23 września 2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.AW, decyzją Wojewody Pomorskiego
z dnia 25 września 2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.AW, decyzją Wojewody
Pomorskiego z dnia 2 października 2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.SK oraz decyzją
Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.AK na
podmiot leczniczy pn. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna polecające:
1. w okresie od 25 września 2020 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez
zapewnienie w podmiocie leczniczym 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia
SARS-CoV-2 oraz
2. utworzenie i prowadzenie do odwołania 20-pokojowego izolatorium z wykorzystaniem
dotychczas funkcjonujących: Oddziału Rehabilitacji oraz Pododdziału Rehabilitacji
Neurologicznej w Placówce w Dzierżążnie, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 36, 83-332
Dzierżążno, w celu realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażaniu
wirusem SARS-CoV-2, w tym opieki medycznej – według standardu organizacyjnego opieki
w izolatorium, w tym standardu opieki medycznej oraz standardu warunków lokalowopobytowych, określonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539) oraz
3. w okresie od dnia 24 września 2020 r. do odwołania zapewnienie w podmiocie leczniczym
łóżek w celu realizacji świadczeń na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2 w zakresie:
- kardiologia,
- inwazyjne leczenie ostrego zespołu wieńcowego,
- neurologia,
- anestezjologia i intensywna terapia,
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- chirurgia ogólna,
- ortopedia z traumatologią narządu ruchu,
- urologia,
- reumatologia,
- pediatria oraz
4. w okresie od dnia 25 września 2020 r. do odwołania poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym 35 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2 w zakresie oddziału chorób wewnętrznych oraz
5. w okresie od dnia 2 października 2020 r. do odwołania poprzez zapewnienia w podmiocie
leczniczym 20 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2 w zakresie oddziału kardiologii oraz
6. w okresie od dnia 9 października 2020 r. do odwołania poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym 22 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2 w zakresie oddziału neurologicznego i leczenia stwardnienia rozsianego – w tym 16
łóżek udarowych oraz 6 łóżek neurologicznych.
w ten sposób, że treść polecenia z ww. decyzji otrzymuje brzmienie:
„1. w okresie od 25 września 2020 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie
w podmiocie leczniczym 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2;
2. w okresie od dnia 24 września 2020 r. do odwołania zapewnienie w podmiocie leczniczym
łóżek w celu realizacji świadczeń na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem
SARSCoV-2 w zakresie:
- kardiologia,
- inwazyjne leczenie ostrego zespołu wieńcowego,
- neurologia,
- anestezjologia i intensywna terapia,
- chirurgia ogólna,
- ortopedia z traumatologią narządu ruchu,
- urologia,
- reumatologia,
- pediatria;
3. w okresie od dnia 25 września 2020 r. do odwołania poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym 35 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
SARSCoV-2 w zakresie oddziału chorób wewnętrznych;
4. w okresie od dnia 2 października 2020 r. do odwołania poprzez zapewnienia w podmiocie
leczniczym 20 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
SARSCoV-2 w zakresie oddziału kardiologii;
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5. w okresie od dnia 9 października 2020 r. do odwołania poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym 22 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
SARSCoV-2 w zakresie oddziału neurologicznego i leczenia stwardnienia rozsianego – w
tym 16 łóżek udarowych oraz 6 łóżek neurologicznych”.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 5 października 2020 r., znak N/L/9/20/2020, Szpital Specjalistyczny w
Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił się do Wojewody
Pomorskiego o „częściowe wygaszenie” decyzji objętych sentencją powyżej w zakresie
obowiązku: utworzenia i prowadzenie do odwołania 20-pokojowego izolatorium z
wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących: Oddziału Rehabilitacji oraz Pododdziału
Rehabilitacji Neurologicznej w Placówce w Dzierżążnie, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej
36, 83-332 Dzierżążno, w celu realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem
zakażaniu wirusem SARS-CoV-2, w tym opieki medycznej – według standardu
organizacyjnego opieki w izolatorium, w tym standardu opieki medycznej oraz standardu
warunków lokalowopobytowych, określonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26
marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 539). Jak wynika z przedmiotowego pisma w wyniku wdrożonego postępowania
leczniczego zakażonych pacjentów – w dniu 4 października 2020 r. w omawianym
izolatorium osiągnięto zerowy stan pacjentów zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2,
wywołującego chorobę COVID-19. Pismo to zawierało wniosek o skorzystanie z instytucji
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z art. 62 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks Postępowania Administracyjnego.
W danej sprawie, w związku z przedstawionym w ww. piśmie stanem faktycznym, Wojewoda
Pomorski zmienił poprzednio wydane polecenie z uwagi na zajście przesłanki interesu
społecznego – w postaci zagwarantowania odpowiedniego i adekwatnego liczebnie
zabezpieczenia miejsc szpitalnych dla osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARSCoV-2 oraz zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Ma to szczególne znaczenie z punktu
widzenia właśnie interesu społecznego, jako że świadczenia te mają na celu zabezpieczenie
esencjonalnych wartości chronionych prawem – życia i zdrowia ludzkiego. Zwolnienie
pomieszczeń i łóżek przeznaczonych na izolatorium pozwoli na zagospodarowanie tych
środków na inne, esencjonalne i pilniejsze potrzeby niż właśnie izolatorium, także w zakresie
świadczeń względem pacjentów innych niż zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2.
Zgodnie z art. 11h 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 wojewoda może wydać 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. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Przedmiotowy przepis stanowi od dnia 9 października 2020 r. podstawę prawną zmiany i
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wydawania nowych poleceń przez wojewodów (czyniąc zbędnym powoływanie się na art. 42
ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID oraz po jej ustaniu),
Wojewoda Pomorski czyni więc zadość – sięgając nawet po rozwiązanie dalej idące – żądaniu
podmiotu leczniczego, eliminując, ze skutkiem natychmiastowym, bezprzedmiotowy zakres
polecenia.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego
do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego
polecenia jest celowe i konieczne.
Finansowanie realizacji polecenia nastąpi ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Zdrowia za pośrednictwem
Wojewody Pomorskiego.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) 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.
Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa z chwilą jego doręczenia.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich
Otrzymują:
1) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
2) a/a
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