WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 16 października 2021 r.
WZ-II.967.1.2.2021.AF

DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
Na podstawie art. 11h ust. 5 w związku 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19
zmieniam ze skutkiem od 19 października 2021 r. polecenie nałożone w formie decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. znak: BZK-XI.6310.172.2020.AK,
zmienione decyzją z dnia 30 października 2020 r. znak: BZK-XI.6310.204.2020.AK, decyzją
z dnia 14 stycznia 2021 r. znak: BZK-XI.6310.21.2021.AK, decyzją znak: BZKXI.6310.104.2021.AK z dnia 30 kwietnia 2021 r., decyzją znak: BZK-XI.6310.104.2021.AK
z dnia 13 maja 2021 r. decyzją znak: BZK-XI.6310.104.2021.AK z dnia 26 maja 2021 r. oraz
decyzją znak: BZK-XI.6310.119.2021.AK z dnia 22 czerwca 2021 r. na podmiot leczniczy
pn.: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie
jednostek organizacyjnych:
– Szpital im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk,
– Szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk,
polecające realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym
w okresie od 1 czerwca 2021 r. do odwołania łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia
SARS-CoV-2 w liczbie:
- 9 łóżek w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk,
- 7 łóżek w Szpitalu św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50,80-462 Gdańsk
w ten sposób, że treść polecenia z ww. decyzji otrzymuje brzmienie:
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„realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym w okresie od
1 czerwca 2021 r. do odwołania łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2
w liczbie:
- 9 łóżek w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk,
- 7 łóżek w Szpitalu św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50,80-462 Gdańsk
oraz w okresie od 19 października 2021 r. do odwołania:
- 10 łóżek II poziomu z respiratorem w Szpitalu św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50,80-462
Gdańsk dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2”.

Uzasadnienie
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ) pismem znak:
WSM-M.070.3.2021 z dnia 14 października 2021 r. zarekomendował zmianę polecenia,
nałożonego w formie decyzji Wojewody Pomorskiego na podmiot leczniczy pn.: Copernicus
Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie jednostki
organizacyjnej:
– Szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk,
w zakresie zabezpieczenia od dnia 19 października 2021 r. do odwołania 10 łóżek II poziomu
z respiratorem dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
Powyższa zmiana zabezpieczy dostępność do świadczeń na terenie województwa
pomorskiego dla pacjentów z podejrzeniem oraz potwierdzonym zakażeniem wirusem
SARSCoV-2 na poziomie II.
Zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z
dnia 05 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

świadczenia

opieki

zdrowotnej

udzielane

są

przez

szpitale,

w stosunku do których właściwy organ wydał polecenie albo nałożył obowiązek, na
podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1 i 4, art. 11h ust. 1-4 ustawy z dnia
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2

marca

2020

r.

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych i tworzące tzw. system zabezpieczenia COVID-19, poprzez
zapewnienie w tych szpitalach na:
1) poziomie I - łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2;
2) poziomie II - łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
SARS-CoV-2, w tym łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej;
W danej sprawie Wojewoda Pomorski zmienił poprzednio wydaną decyzję z uwagi na zajście
przesłanki interesu społecznego. Niniejsza decyzja realizuje bowiem oczywisty interes
społeczny

w

postaci

zagwarantowania

odpowiedniego

i

adekwatnego

liczebnie

zabezpieczenia miejsc szpitalnych dla osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem
SARSCoV-2 oraz zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Ma to szczególne znaczenie
z punktu widzenia interesu społecznego, jako że świadczenia te mają na celu zabezpieczenie
esencjonalnych wartości chronionych prawem – życia i zdrowia ludzkiego.
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, natomiast art. 11h ust. 5 tej ustawy
reguluje tryb zmiany wcześniej wydanych poleceń – mogą one być uchylane lub zmieniane,
jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ich uchylenie lub
zmiana nie wymaga zgody stron.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do
odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także uwzględniając
możliwości kadrowe i organizacyjne podmiotu leczniczego oraz konieczność zapewnienia
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odpowiedniej opieki medycznej także pacjentom niecovidowym – wydanie niniejszego
polecenia jest celowe i konieczne.
Finansowanie realizacji polecenia nastąpi ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

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 2021 r. poz. 735 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
i nie wymaga uzasadnienia.

WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich

Otrzymują:
1. Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie
jednostek organizacyjnych: Szpital im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6,
80-803 Gdańsk, Szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk,
2. Ministerstwo Zdrowia,
3. a/a
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