WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 14 stycznia 2021 r.
BZK-XI.6310.21.2021.AK

DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
Na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 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. 2020 poz.
1842, z późn. zm.)
polecam podmiotowi leczniczemu pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku ul.
Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk realizację zadania pn. utworzenie w lokalizacji szpitala
tymczasowego mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie, ul.
Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot punktu szczepień spełniającego łącznie nw.
wymagania:
 wykonywanie min. 200 szczepień dziennie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez
7 dni w tygodniu,
 dostępność godzinowa punktu szczepień od godziny 8:00 do godziny 20:00 każdego
dnia,
 termin gotowości do rejestracji chętnych na szczepienia od 15 stycznia 2021 r.
 termin uruchomienia szczepień od 25 stycznia 2021 r.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w niniejszej decyzji, finansowane będą na
podstawie przepisów art. 9 w zw. z art. 7 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.

POUCZENIE
1) Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej: „k.p.a.", art. 127a
k.p.a. oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a., stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie
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2)
3)

4)
5)

do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od
doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie.
Wniesienie odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się wobec
Wojewody Pomorskiego prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Jeśli strona
skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia
Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania od decyzji.
Od decyzji, w stosunku do której zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania, nie
przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zgodnie z 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 przedmiotowa
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia
i nie wymaga uzasadnienia.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Otrzymują:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w Gdańsku
2. a/a
Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.

a/a
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