WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 14 marca 2022 r.
WZ-II.967.1.9.2022.AF

DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
Na podstawie art. 132§1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2021.735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania
Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie z dnia 09 marca 2022 r. od decyzji
Wojewody Pomorskiego znak: WZ-II.967.1.9.2022.AF z dnia 25 lutego 2022 r.
postanawiam
1. uwzględnić w całości odwołanie z dnia 09 marca 2022 r. Szpitala Powiatu Bytowskiego
Sp. z o.o. w Bytowie od decyzji Wojewody Pomorskiego znak: WZ-II.967.1.9.2022.AF
z dnia 25 lutego 2022 r.
2. zmienić zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zmiana treści polecenia zawartego w opisanej
w pkt 1 decyzji następuje ze skutkiem jej doręczenia.
Uzasadnienie
Szpital Bytowski Sp. z o.o. w Bytowie wniósł odwołanie od decyzji Wojewody Pomorskiego
znak: WZ-II.967.1.9.2022.AF z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zaskarżonej decyzji zarzucił niewłaściwe zastosowanie art. 11h ust. 5 w zw. z 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 (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) i przyjęcie, że
zaskarżona decyzja zmienia wydane polecenie ze skutkiem od dnia 25 lutego 2022 r. tj. od
daty wydania decyzji, a nie od daty jej doręczenia, tj. 28 lutego 2022 r.
Zgodnie z 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 (tekst jednolity Dz.U.2021.2095 z
późn. zm.) polecenia wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze
decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia
lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.
Jak wynika z wyjaśnienia strony doręczenie nastąpiło w dacie innej niż wskazana w decyzji.
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Zgodnie z art. 132§1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli organ
administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
W ocenie organu treść odwołania uzasadnia jego uwzględnienie i zmianę zaskarżonej decyzji.

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 (tj. 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.

WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich

Otrzymują:
1) Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lęborska 13,
77-100 Bytów,
2) Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
3) a/a

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 178, fax: 58 30 77 179
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wz_sekretariat@gdansk.uw.gov.pl

Strona 2 z 2

