WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 23 listopada 2020 r.
BZK-XI.6310.237.2020.MG

DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
Na podstawie 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
polecam podmiotowi leczniczemu pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku ul. Elizy Orzeszkowej 1, 80-208
Gdańsk
uruchomienie trzech dodatkowych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego:
 G01 D 004 z miejscem stacjonowania w Gdyni pozostającego w gotowości 12 godzin
na dobę w terminie od 1 do 31 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 19.00,
 G01 D 006 z miejscem stacjonowania w Pruszczu Gdańskim pozostającego
w gotowości 12 godzin na dobę w terminie od 23 listopada do 31 grudnia 2020 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00,
 G01 D 008 z miejscem stacjonowania w Tczewie pozostającego w gotowości
24 godziny na dobę w terminie od 25 listopada od godziny 7.00 do 31 grudnia 2020 r.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie
Sprawne funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest kluczowe dla
efektywnego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zgodnie z art. 24
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 882) wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia
określonych w ustawie parametrów czasów dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na
miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. W związku
z epidemią COVID-19 czasy obsługi zgłoszeń przez zespoły ratownictwa medycznego uległy
wydłużeniu, co wpłynęło bezpośrednio na wydłużenie czasów dotarcia zespołów na miejsce
zdarzenia. Uruchomienie dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego spowoduje
skrócenie czasu oczekiwania na pomoc niesioną osobom znajdującym się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego w warunkach pozaszpitalnych w ramach systemu Państwowe
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Ratownictwo Medyczne, w tym osobom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2.
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 mocy
prawa z chwilą doręczenia. Przedmiotowy przepis stanowi od dnia 9 października 2020 r.
podstawę prawną wydawania poleceń przez wojewodów.
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
/Bończak-Kucharczyk Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
aktualizowany, Opublikowano: LEX/el. 2020/. W danej sprawie adresat polecenia został
utworzony przez uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego będącego organem samorządu
województwa.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do
odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego polecenia
jest celowe i konieczne.

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 dnia 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.
Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich
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Otrzymują:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gdańsku
2) Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
3) Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim
4) Szpitale Tczewskie S.A.
5) Minister Zdrowia
6) Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
7) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
8) a/a
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