WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2021 r.
BZK-V.6333.90.1.2020.KS

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. z późn. zm.), w związku z art. 11h ust. 1 i 4
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 t.j. z późn. zm.)
postanawiam
sprostować omyłkę w poleceniu własnym, nałożonym w formie decyzji, z 9 listopada 2020 r.
znak: BZK-V.6333.90.2020.KS, polecającym Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie
Spółka z o.o. (ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna) utworzenie i prowadzenie
izolatorium na 41 miejsc, z wykorzystaniem nieruchomości i innych obiektów niezbędnych
do wykonania tego polecenia położonych przy ul. Szpitalnej w Dzierżążnie – w ten sposób,
że w sentencji tej decyzji słowa „ul. Szpitalnej 2”, zastępuje się słowami „ul. Szpitalnej 36”.
Uzasadnienie
W sentencji decyzji Wojewody Pomorskiego z 9 listopada 2020 r. znak:
BZK-V.6333.90.2020.KS dotyczącej polecenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie
Spółka z o.o. (ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna) utworzenie i prowadzenie
izolatorium na 41 miejsc, z wykorzystaniem nieruchomości i innych obiektów niezbędnych
do wykonania niniejszego polecenia położonych przy ul. Szpitalnej w Dzierżążnie
w celu realizacji standardu opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażaniu
wirusem SARS-CoV-2 oraz standardu opieki medycznej oraz standardu warunków lokalowopobytowych – zgodnie z wymogami objętymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 539 ze zm.) – popełniono omyłkę określając wadliwie miejsce faktycznego
umiejscowienia izolatorium. Wyniknęła ona z wadliwego przedstawienia adresu tego miejsca,
które podano w rekomendacjach utworzenia przedmiotowego izolatorium dostarczonym
przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Pomorski – ich pismo z dnia 6 listopada 2020 r.,
WSM-M.070.63.2020. Wskazać należy jednak, że decyzja o utworzeniu i prowadzeniu
izolatorium powinna pierwotnie wskazywać adres przy ul. Szpitalnej 36 w Dzierżążnie, a nie
– błędnie ul. Szpitalną 2, a wynika to i z pisma świadczeniodawcy, tj. Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., którym ten zwrócił się do NFZ, inicjując
wydanie decyzji, i z faktycznego (czy to uprzedniego, czy wykonywanego na podstawie
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korygowanej decyzji) umiejscowienia i prowadzenia izolatorium, i – finalnie – z rozmowy
telefonicznej odbytej dnia 29 kwietnia 2021 r., w której NFZ oświadczył, że jego
rekomendacje zawierają pomyłkę w adresie, co potwierdza notatka w aktach sprawy.
Najistotniejsze pozostaje to, że świadczenia nałożone poleceniem Wojewody Pomorskiego
(decyzja z 9 listopada 2020 r. znak: BZK-V.6333.90.2020.KS) są faktycznie realizowane
przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z o.o. pod adresem przy ul. Szpitalnej
36 w Dzierżążnie, co oznacza, że zachodzi konieczność skorygowania polecenia, by usunąć
wszelkie wątpliwości w zakresie finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie
z Zarządzeniem nr 42/2021/DSOZ z dnia 5 marca 2021 Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(ze zm.).
Wiedza, doświadczenie życiowe, zasady logiki wskazują, a przede wszystkim
okoliczność faktycznego umiejscowienia izolatorium przy ul. Szpitalnej 36 oraz akta sprawy
zawierające pismo świadczeniodawcy inicjujące uruchomienia izolatorium z dniem
6 listopada 2020 r., oznaczają, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w wydaniu
przedmiotowego polecenia, objętego decyzją, a ta winna, już w pierwotnym swoim brzmieniu
dotyczyć adresu przy ul. Szpitalnej 36 miast ul. Szpitalnej 2.
Mając na uwadze powyższe, dokonanie odpowiedniej korekty, jak w sentencji
niniejszego postanowienia – staje się konieczne.
Pouczenie
Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Ministra Zdrowia w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego
wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia zażalenia postanowienie staje się ostateczne.
Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Otrzymują:
1. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
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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