WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2021 r.
BZK-V.6333.74.2020.KS

DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 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 4 maja 2021 r. polecenie własne z 30 października 2020 r. skierowane
do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „UZDROWISKO SOPOT”
w Sopocie (ul. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot) w sprawie utworzenia i prowadzenia
izolatorium z wykorzystaniem nieruchomości i innych obiektów położonych
przy ul. 23 Marca 105 w Sopocie (Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik”),
znak BZK-V.6333.74.2020.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.
Zamknięcie izolatorium w objętej sentencją lokalizacji rekomenduje Pomorski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (pismo znak WSM-M.070.3.2021)
z dnia 28 kwietnia 2021 r. Jest to związane ze stabilizacją liczby zachorowań na terenie
województwa pomorskiego oraz niewielkim wykorzystaniem dostępnych miejsc w aktualnie
działających izolatoriach. Oddział Funduszu zabezpieczył 181 takich miejsc w izolatoriach,
podczas gdy liczba osób objętych w nich opieką systematycznie maleje i na dzień 28 kwietnia
wyniosła 20 osób. W izolatorium stworzonym na bazie Sanatorium Uzdrowiskowego
„Leśnik” objętych opieką jest 12 pacjentów, pozostałe 108 miejsc jest wolnych. Stąd też
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uchylenie decyzji wskazanej w sentencji – oczywiście realizuje interes społeczny, chociażby
w zakresie adekwatności ekonomicznej podejmowanych działań, z poszanowaniem jednak
zasady przeciwdziałania COVID-19 na terenie województwa. Decyzja niniejsza realizuje
także interes strony, pozwalając jej na inne niż prowadzenie izolatorium działalności.
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. SPZOZ UZDROWISKO SOPOT, ul. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot
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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