WOJEWODA POMORSKI

BZK-IX.63 1 0.71 .3 .2020.ABD

DECYZJA (POLECENIE)
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia26 maja2020 r.

z dnia2 marca2020 r. o szczeg6lnych
rozwi4zaniach zwi4zanych z zapobieganiem, przeciwdziaNaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chor6b zakaLnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzyso'uvych (Dz. U. 22020 r. poz.
374 zp62n. zm.) w brzmieniu okreSlonym w art. 73 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczeg6lnych instrumentach wsparcia w zwiqzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARSCoY-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w zwiqzku z rozporzEdzeniem
Ministra Zdrown z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki
w izolatori ach (Dz. U . z 2020 r . poz. 539 z p62n. zm.)
odwolujg
DziaNajqcna podsiawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy

polecenie wlasne

z dnia

10 kwietnia 2020 r. skierowane do 7 Szpitala Marynarki

Wojennej z Prrychodni4 Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
im. Kontradmirala Profesora Wieslawa tr,asirflskiego w Gdar[sku w sprawie utworzenia
i prowadzenia izolatori6w poloZonych w Sopocie przy ul. Bitwy pod Plowcami 63165 (SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie) oruzw Sopocie przy ul. Kiliriskiego 12 (AMW
Rewita sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq z siedzib4 w Warszawie) kierowane do 7
Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodni4 Samodzielnego Publicznego ZaI<Nad. Opieki
Zdrowotnej im. Kontradmirala Profesora Wieslawa tr asiriskiego w Gdarisku przy ul. Polanki
117, Gdarisk, znakBZK-1X.6310.71.2020.ABD, zmienione nastgpnie kolejnym poleceniem
wlasnym z dnia 13 maja2020 r. znakBZK-IX.63 10.71.2.2020.ABD - w caloSci
Polecenie podlega natychmiastowemu rvykonaniu

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust.

I ustawy z dnia2

marca2020 r. o szczeg6lnvch rozwi4zariach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chor6b
zaku1nych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysolvych wojewoda moZe wyda6 polecenia
obowi4zuj4ce wszystkie organy administracji ruEdowej dzialajqce ,w wojew6dztwie
i paristwowe osoby prawne, organy samorz4du terytorialnego, samorz4dowe osoby prawne
oraz samorzqdowe jednostki orgarizacyjne nieposiadajqce osobowoSci prawnej w zwiqzku
zprzeciwdziaNaniem COVID-19. Polecenia podlegaj4 natychmiastowemu wykonaniu.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwNocznie informuje wlaSciwego ministra oraz
dyrektora oddzialu Narodowego Funduszu Zdrowia i ministr6w.

Jakwynika zart.3 ust. 1 pkt 13 ustawy zdnia 16 grudnia 2016r o zasadach zarzqdzania
mieniem paristwowym (Dz. U.22019 poz.1302 zpoLn. zm.), poniewaZ Adresat polecenia jest
samodzielnym publicznym zal<Nadem opieki zdrowotnej, dla kt6rego podmiotem tworz4cym
j est Skarb Paristwa reprezentow

aiy przez mi4istra, j est j ednoczeSnie paristwow4 osob4 p rawn1,
stEdte? objgty pozostaje hipotezq normy z art. 11 ust. 1 ustawy zdnia2marca2020 r.
o szczeg6lnychrozwiEzaniach zwiqzarrychzzapobieganiem, przeciwdzialaniem izwalczaniem
COVID-l9, innych chor6b zaku2nychoraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.
Na podstawie art.1 1 ust. 4 ustawy z dnia2 marca2020 r. o szczeg6lnychrozwi1zaniach
zviqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chor6b
zakulnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych odst4piono od dalszej czgsci

uzasadnienia.
Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania. Odwolanie

wnosi sig w terminie 14 dni od dnia otrrymania decyzji do Ministra Zdrowia za poSrednictwem
Wojewody Pomorskiego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna

Otrzyrnuj4:

L
2.
3.
4.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie, ul. Bitwy pod Ptrowcami
63165,81-731 Sopot
AMW Rewita sp6lka z ograriczon4 odpowiedzialnoSciq z siedzib4 w Warszawie,
ul. Sw. Jacka OdrowqLa 15,03-310 Warszawa
Pomorski OddziaN Wojew6dzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdarisk
7 Szpital Marynarki Wojennej zPrzychodni4 Samodzielny Publiczny Zalclad Opieki
Zdrowotnej im. KontradmiraNaProfesora Wieslawa tr-asiriskiego w Gdarisku, ul. Pdlanki
117, 80-305 Gdansk
Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15,00-952Warszawa

5.
6. Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5,
02-591Warszawa
Minister Obrony Narodowej, A1. NiepodlegloSci 218, 00-911 Warszawa

7.
8. a/a.
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