WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 9 grudnia 2020 r.
BZK-V.6333.86.2020.KS

DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 11h ust. 5 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.
1842 z późn. 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
z późn.zm.)
uchylam
z dniem 9 grudnia 2020 r. polecenie własne z 5 listopada 2020 r. 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 utworzenia i prowadzenia izolatorium z wykorzystaniem nieruchomości i
innych obiektów położonych w Sopocie przy ul. Kilińskiego 12 (należących do podmiotu:
AMW Rewita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Św.
Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa), znak BZK-V.6333.86.2020.KS – w całości.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Uzasadnienie
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
niezwłocznie informuje właściwego ministra oraz dyrektora oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia. Natomiast art. 11h ust. 5 przywołanej ustawy wskazuje, że polecenia mogą być
uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Co więcej, ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j.), ponieważ Adresat
polecenia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla którego
podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, jest jednocześnie
państwową osobą prawną, stąd też objęty pozostaje hipotezą normy z art. 11h ust. 1 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
Wygaszenie izolatorium rekomenduje Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia (pismo znak WSM-M.070.102.2020). Jest to związane ze stabilizacją
liczby zachorowań na terenie województwa pomorskiego oraz analizą wykorzystania łóżek
w izolatoriach. Na terenie województwa pomorskiego zostały uruchomione 4 izolatoria, które
zapewniają łącznie 403 miejsca. Na dzień 8 grudnia 2020, r wykorzystanych jest 60 miejsc,
co stanowi 14,88 % wszystkich miejsc. W izolatorium utworzonym na bazie podmiotu AMW
Rewita spółka z o.o. od dnia utworzenia (tj. 9 listopada 2020 r.) do 8 grudnia 2020 r.
nie przebywał żaden pacjent. Stąd też uchylenie decyzji wskazanej w sentencji – oczywiście
realizuje interes społeczny.
Finansowanie realizacji polecenia nastąpi ze środków Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Na podstawie art. 11h ust. 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 odstąpiono od dalszej
części uzasadnienia.
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.
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.

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. AMW Rewita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
3. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
4. Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
5. Minister Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
6. a/a.
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