WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2021 r.
BZK-XI.6310.75.2021.AK

POSTANOWIENIE
na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 11h ust. 1, 4 i 5 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

postanawiam
sprostować oczywistą omyłkę pisarską w poleceniu własnym, nałożonym w formie decyzji, z
dnia 23 kwietnia 2021 r. znak: BZK-XI.6310.75.2021.AK – zmieniającym decyzję z dnia
15 października 2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.AK, zmienioną decyzją z dnia
23 listopada 2020 r. znak: BZK-XI.6310.234.2020.AK, decyzją z dnia 2 grudnia 2020 r. znak:
BZK-XI.6310.234.2020.AK, decyzją z dnia 17 marca 2021 r. znak: BZKXI.6310.75.2021.AK oraz decyzją z dnia 23 marca 2021 r. znak: BZK-XI.6310.75.2021.AK –
na Szpital Miejski w Miastku Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez zastąpienie
w uzasadnieniu tej decyzji, w wierszu szóstym, wadliwej liczby zabezpieczonych łóżek z 65
łóżek, w tym 2 łóżek z respiratorem, prawidłową liczbą: 60 łóżek, w tym 2 łóżek z
respiratorem.
Uzasadnienie
Po dokonaniu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej z art. 113 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wojewoda Pomorski wskazuje,
że aktualna treść fragmentu korygowanego uzasadnienia polecenia nałożonego na podmiot
leczniczy brzmi: „Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (POW
NFZ) pismem znak: WSM-M.070.3.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zarekomendował zmianę
polecenia nałożonego w formie decyzji Wojewody Pomorskiego na podmiot leczniczy pn.:
Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. Wybickiego 30,
77-200 Miastko, w zakresie zabezpieczenia od 24 kwietnia 2021 r. łącznie 3 łóżek dla
pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 60 łóżek, w tym 2 łóżek z
respiratorem, dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
Powyższe oznacza redukcję wymiaru świadczeń nałożonych uprzednio na podmiot
leczniczy.” W wydanej decyzji przed sprostowaniem liczby łóżek wynikające z treści
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sentencji i treści uzasadnienia nie pokrywały się – z treści decyzji wynikało, iż Szpital
zabezpiecza łącznie 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 60
łóżek, w tym 2 łóżka z respiratorem, dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2 natomiast w uzasadnieniu do decyzji wykazano 3 łóżka dla
pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 65 łóżek, w tym 2 łóżka z
respiratorem, dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
Treść sentencji i uzasadnienie powinny być spójne a decyzja nie powinna budzić wątpliwości
co do wymiaru świadczeń nałożonych uprzednio na podmiot leczniczy. Także z akt sprawy, w
szczególności rekomendacji Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału w Gdańsku – pisma z
dnia 22 kwietnia 2021, znak WSM-M.070.3.2021 – wynika, że liczba łóżek po redukcji winna
wynosić 60, a nie 65. Mając na uwadze powyższe – dokonanie odpowiedniej korekty, jak w
sentencji niniejszego postanowienia – staje się konieczne.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich

Otrzymują:
1. Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen.
Wybickiego 30, 77-200 Miastko
2. Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
3. a/a
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