WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 27 października 2020 r.
BZK-XI.6310.204.2020.SK

DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 27.10.2020 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.) w związku z art. 42 zd. 1 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
1. polecam podmiotowi leczniczemu pn.: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kontradmirała Profesora
Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk
w okresie od 16 października 2020 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie
w podmiocie leczniczym 145 łóżek, w tym 6 łóżek respiratorowych, dla pacjentów
z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz udzielanie świadczeń
wyłącznie pacjentom z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w zakresach:
 neurologia,
 okulistyka,
 anestezjologia i intensywna terapia,
 chirurgia ogólna,
 ortopedia z traumatologią narządu ruchu,
 urologia,
 otorynolaryngologia,
 psychiatria
z wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor oddziału wojewódzkiego
Funduszu wydał zgodę na ich udzielanie również pacjentom innym niż zakażeni wirusem
SARS-CoV-2.
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2. odwołuję
polecenie własne, wydane w formie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 4.09.2020 r.
znak: BZK-XI.6310.172.2020.AW zmienione decyzjami z dnia 22.09.2020 r. znak: BZKXI.6310.172.2020.AK, z dnia 23.09.2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.SK, z dnia
25.09.2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.AK, z dnia 01.10.2020 r. znak: BZKXI.6310.172.2020.AK. z dnia 02.10.2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.AK, z dnia
05.10.2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.AK, z dnia 08.10.2020 r. znak: BZKXI.6310.172.2020.SK oraz z dnia 16.10.2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.SK skierowane
do 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ul. Polanki 117,
80-305 Gdańsk, w sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1. w okresie od dnia 8 października 2020 r. do odwołania poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym 100 łóżek, w tym 3 łóżka respiratorowe, w celu realizacji świadczeń wyłącznie na
rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 we wszystkich realizowanych
zakresach, z wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zgodę na ich udzielanie również
pacjentom innym niż zakażeni wirusem SARS-CoV-2 oraz
2. w okresie od dnia16 października 2020 r. do odwołania poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym 45 łóżek, w tym 3 łóżka respiratorowe, w celu realizacji świadczeń wyłącznie na
rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 we wszystkich realizowanych
zakresach, z wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zgodę na ich udzielanie również
pacjentom innym niż zakażeni wirusem SARS-CoV-2 – w całości.

Uzasadnienie

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa
pomorskiego zachodzi ponowna potrzeba skonkretyzowania i uszczegółowienia zakresu
świadczeń, jakich podmiot leczniczy 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kontradmirała Profesora Wiesława
Łasińskiego w Gdańsku ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk powinien udzielać w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W szczególności zachodzi potrzeba doprecyzowania faktu objęcia świadczeń podmiotu
leczniczego IV poziomem systemu zabezpieczenia COVID-19 Zarządzenia nr
140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w
sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm., dalej
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„Zarządzenie nr 140/2020/DSOZ”) – czemu czyni zadość Polecenie w nowej treści.
Świadczenia na tym poziomie winny obejmować okres wcześniejszy niż wydawane w tym
momencie polecenie i sięgać do okresu od 10 października 2020 r. z uwagi na faktyczne
wykonywanie świadczeń na tym poziomie przez podmiot leczniczy od tego dnia. Zabezpieczy
to adekwatne finansowanie tych świadczeń za okres przeszły i usunie wątpliwość w tym
zakresie. Powyższe służy także dostosowaniu treści polecenia do ścisłego brzmienia
przesłanek określających IV poziom systemu zabezpieczenia COVID-19.
Pkt 2 polecenia, obejmujący świadczenia wcześniej wykonywane, w podanym w sentencji
brzmieniu – a więc poprzez odwołanie – jest zasadny z uwagi na wejście od dnia 9
października 2020 r. nowej podstawy prawnej wydawania poleceń przez wojewodów (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). Oznacza to konieczność odwołania wszelkich
wcześniejszych poleceń wydanych na poprzednio obowiązującej podstawie prawnej, a sama
możliwość odwołania tych wcześniejszych poleceń wynika bezpośrednio z art. 42 zdanie 1
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, Dz.U. z
2020 r. poz. 1493. Przepis ten stanowi normę intertemporalną o semi-imperatywnym
charakterze i pozwala wojewodzie samodzielnie zdecydować o momencie rozpoczęcia
stosowania nowej podstawy prawnej, co Wojewoda Pomorski niniejszym czyni.
Powyższa zmiana zabezpiecza dostępność do świadczeń na terenie województwa
pomorskiego dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na
poziomie IV gwarantując jednocześnie finansowanie tych świadczeń.
Dalej, w nawiązaniu do powyższych wskazań, należy podać, że zgodnie z § 1 ust. 2
Zarządzenia nr 140/2020/DSOZ w aktualnym brzmieniu: „Świadczenia opieki zdrowotnej,
udzielane są przez szpitale, w stosunku do właściwy organ wydał Polecenie albo nałożył
obowiązek, na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1 i 4, art. 11h ust. 1-4
ustawy, tworzące tzw. system zabezpieczenia COVID-19 poprzez zapewnienie w tych
szpitalach na:
1) poziomie I – łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2;
2) poziomie II – łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2, w tym łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia
tlenoterapii i wentylacji mechanicznej;
3) poziomie III – realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2 w zakresach wskazanych w poleceniu,
4) poziomie IV - łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2, w tym łóżek respiratorowych oraz udzielanie świadczeń wyłącznie pacjentom
z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w zakresach wskazanych w poleceniu z
wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor oddziału wojewódzkiego
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Funduszu wydał zgodę na ich udzielanie również pacjentom innym niż zakażeni wirusem
SARS-CoV-2.”
Wydanie przedmiotowego polecenia zabezpiecza interes społeczny – w postaci
zagwarantowania odpowiedniego, możliwie najszybszego i adekwatnego liczebnie
zabezpieczenia miejsc szpitalnych dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zarażeniem
wirusem SARS-CoV-2. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia interesu społecznego,
jako że świadczenia te mają na celu zabezpieczenie esencjonalnych wartości chronionych
prawem – życia i zdrowia ludzkiego, a działanie w danym momencie, raptownego
zwiększenia się liczby zarażonych ww. wirusem, wymaga natychmiastowości
i proporcjonalności reakcji.
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 z mocy
prawa z chwilą doręczenia. Jak wskazano wyżej, przedmiotowy przepis stanowi od dnia 9
października 2020 r. podstawę prawną wydawania i zmiany poleceń przez wojewodów, co – z
uwagi na brzmienie art. 42 zdanie 1 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, Dz.U. z 2020 r. poz. 1493, spowodowało kolejno zasadność odwołania
poprzednio wydanych poleceń.
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
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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. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ul.
Polanki 117, 80-305 Gdańsk
2. Ministerstwo Zdrowia
3. Ministerstwo Obrony Narodowej
4. a/a
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