WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 9 listopada 2020 r.
BZK-V.6333.90.2020.KS
DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 9 listopada 2020 r.
Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z 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 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 marca 2020 r. w sprawie
standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 ze zm.)
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
polecam
Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie Spółka z o.o.,
ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
utworzenie i prowadzenie izolatorium na 41 miejsc, z wykorzystaniem nieruchomości
i innych obiektów niezbędnych do wykonania niniejszego polecenia położonych przy
ul. Szpitalnej 2, 83-332 Dzierżążno, w celu realizacji standardu opieki sprawowanej
w związku z przeciwdziałaniem zakażaniu wirusem SARS-CoV-2 oraz standardu opieki
medycznej oraz standardu warunków lokalowo-pobytowych – zgodnie z wymogami objętymi
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 ze zm.) – od 9 listopada
2020 r.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.
Uzasadnienie
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pismem znak
WSM-M.070.63.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. zarekomendował wydanie polecenia
Wojewody Pomorskiego Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie Spółka z o.o.,
ul. A. Piechowskiego 36 z wykorzystaniem nieruchomości położonych przy ul. Szpitalnej 2,
83-332 Dzierżążno, w zakresie utworzenia izolatorium w celu realizacji opieki sprawowanej
w związku z przeciwdziałaniem zakażaniu wirusem SARS-CoV-2 w tym opieki medycznej –
w standardzie warunków lokalowo-pobytowych (zgodnie z wymogami objętymi
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki w izolatoriach). Polecenie niniejsze dąży do zrealizowania przez
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, opisanego w powyższym rozporządzeniu: standardu
opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażaniu wirusem SARS-CoV-2 oraz
standardu opieki medycznej oraz standardu warunków lokalowo-pobytowych izolatorium.
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 chwilą ich doręczenia z mocy prawa. O wydanych poleceniach wojewoda
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niezwłocznie informuje właściwego ministra oraz dyrektora oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia.
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. Takie brzmienie definicji pozwala zaliczyć do samorządowych osób prawnych
zarówno spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne samorządowe
osoby prawne, przy czym nie wyklucza tego, że taka samorządowa osoba prawna może nie
być w 100% własnością jednej jednostki samorządu terytorialnego /Bończak-Kucharczyk
Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, Opublikowano:
LEX/el. 2020/. Dodatkowo: „zależność osoby prawnej od gminy i odnosi się niewątpliwie do
spółki z udziałem gminy” /Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2006 r., II PK 189/05/
W danej sprawie adresat polecenia został utworzony przez uchwałę o przekształceniu
powziętą przez organ jednostki samorządu terytorialnego: Sejmik Województwa
Pomorskiego, a dodatkowo jedynym jej wspólnikiem pozostaje jednostka samoarządu
terytorialnego: Województwo Pomorskie (100% udziałów).
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.
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 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 i nie wymaga uzasadnienia.
Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich
Otrzymują:
1. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
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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