WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 7 stycznia 2021 r.
BZK-XI.6310.1.2021.SK
DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO

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. 1842
z późn. zm.) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
polecam
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku,
ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk
ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania, obowiązek wypłaty dyspozytorom
medycznym zatrudnionym w ww. podmiocie, bez względu na formę zatrudnienia,
dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie w wysokości równej
100% wynagrodzenia danego dyspozytora medycznego za miesiąc, za który wypłacane
jest dodatkowe świadczenie pieniężne, nie wyższej jednak niż 15 000 zł brutto;
w przypadku świadczenia pracy przez dyspozytora medycznego przez niepełny miesiąc,
dodatkowe świadczenie pieniężne za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu
obniżeniu.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.
Uzasadnienie
Działanie objęte nałożonym poleceniem, w tym wypłata dodatkowego świadczenia
pieniężnego, o którym mowa wyżej, sfinansowane zostanie ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)
z części, której dysponentem jest Minister Zdrowia lub wojewoda, na podstawie umowy
szczegółowo określającej sposób wykonania obowiązku, zawartej pomiędzy Wojewodą
Pomorskim a podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz.882, z późn. zm.),
posiadającym w swojej strukturze dyspozytornię medyczną.
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Ministerstwo Zdrowia pismem znak DBR.522.9.2020.MS z 30 grudnia 2020 r.
poinformowało wojewodów, iż wypłata dodatkowego świadczenia dotyczy zarówno
dyspozytorów medycznych z dyspozytorni prowadzonych przez wojewodę, jak i z tych,
których prowadzenie wojewoda powierzył dysponentowi. W tym drugim przypadku,
podstawą przekazania środków powinno być wydane przez wojewodów polecenie, o którym
mowa w art. 11 h ust. 1 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.
Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. Wojewoda
Pomorski z dniem 1 stycznia 2021 r. powierzył Dysponentom Zespołów Ratownictwa
Medycznego zapewnienie funkcjonowania dyspozytorni medycznych tj.:
1) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gdańsku zapewnienie funkcjonowania Dyspozytorni medycznej DM11-01
w Gdańsku;
2) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zapewnienie funkcjonowania Dyspozytorni
medycznej DM11-02 w Słupsku,
w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centrów
powiadamiania ratunkowego, przyjmowania powiadomień o zdarzeniu oraz wykonywania
zadań przez dyspozytorów medycznych.
Co więcej, wyżej wymienione pismo Ministerstwa Zdrowia zawiera wskazanie co do wydania
poleceń przez wojewodów najpóźniej z dniem 1 stycznia 2021 r., a więc wstecz w stosunku
do dnia wydania niniejszego polecenia. W doktrynie i judykaturze dominuje pogląd, że
kwestia, jaki skutek ex tunc, czy ex nunc ma określone orzeczenie, związana jest nie z samym
podziałem orzeczeń na konstytutywne oraz deklaratoryjne, ale zależy od właściwości
stosunku materialnoprawnego oraz stanu faktycznego konkretnej sprawy (M. Kamiński,
Teoretyczne problemy podziału decyzji administracyjnych na deklaratoryjne i konstytutywne
a zagadnienie ich skuteczności temporalnej, PPP nr 5 z 2008 r. str. 47 i nast. oraz wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 19 lutego 2009 r. sygn. III PO 7/08, OSNP 2010/17-18/222). Każdy akt
stosowania prawa odnosi się do określonego stanu faktycznego i w związku z tym jego skutki
prawne mogą być powiązane w czasie z zaistnieniem tego stanu faktycznego. Należy więc
uznać, iż akt konstytutywny – jakim jest niniejsze polecenie, kreujący określone prawa
i obowiązki pozostaje w związku z zaistnieniem przesłanek faktycznych stanowiących
podstawę powstania określonych skutków prawnych. W takiej sytuacji konstytutywna decyzja
(akt) może działać zarówno z mocą na przyszłość, jak i z mocą wsteczną (wyroki NSA z dnia
28 października 2009 r. sygn. II GSK 153/09 i A. Mączyński, Skuteczność orzeczeń
w postępowaniu cywilnym, Kraków 1974, s.151). W związku z powyższym decyzje
konstytutywne mogą mieć skutek wsteczny.
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
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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 chwilą ich doręczenia z mocy prawa.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra oraz
dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, mając na
uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede
wszystkim konieczność podjęcia adekwatnych działań celem efektywnego zapobiegania oraz
zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2, Wojewoda Pomorski zdecydował, że nałożenie
obowiązku wypłaty dodatkowego świadczenia jest konieczne, celowe i uzasadnione.
Niniejszy obowiązek nakłada się w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do
odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i przeciwdziałaniem COVID-19,
wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.
Samorządowa osoba prawna jest definiowana w polskim prawie przede wszystkim w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – w art. 4 pkt 9a tej ustawy – i jest
to osoba prawna powołana lub tworzona przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
/Bończak-Kucharczyk Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
aktualizowany, Opublikowano: LEX/el. 2020/. W danej sprawie adresat polecenia został
utworzony przez Samorząd Województwa Pomorskiego, a dodatkowo Zarząd Województwa
sprawuje nad nim nadzór.
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 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.
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Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa z chwilą jego doręczenia
i nie wymaga uzasadnienia
Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Otrzymują:
1. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk
2. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
3. Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
4. a/a
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