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Decyzja
Wojewody Zachodniopomorskiego
Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
(Dz. U. poz. 1493) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”,
postanawiam
1. zmienić z dniem 5 listopada 2020 r. decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 8 czerwca 2020 r. zmienioną decyzjami z dnia 15 czerwca 2020 r., z dnia 30 września
2020 r., z dnia 5 października 2020 r., z dnia 7 października 2020 r., z dnia 8 października
2020 r., z dnia 13 października 2020 r., z dnia 19 października 2020 r. oraz z dnia
3 listopada 2020 r. dotyczącą podmiotu leczniczego pn.:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
wydaną w oparciu o obowiązujący wówczas art. 11 ust. 1 i 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 (Dz. U. poz. 1842),
przez nadanie jej osnowie następującej treści:
„polecam
podmiotowi leczniczemu Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
w okresie od 5 listopada 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491,
ze zm.) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym 387 łóżek,
w tym 28 łóżek respiratorowych w lokalizacji ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin oraz 16 łóżek
w lokalizacji ul. Alfreda Sokołowskiego 11, 70-981 Szczecin (razem 403 łóżka) oraz udzielanie
świadczeń wyłącznie pacjentom z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w zakresach:
1) choroby zakaźne w tym dziecięce,
2) anestezjologia i intensywna terapia,
3) kardiologia w tym inwazyjne leczenie zawału serca,
4) neurologia w tym leczenie udarów mózgu,
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5) choroby wewnętrzne,
6) nefrologia,
7) gastroenterologia,
8) reumatologia,
9) chirurgia ogólna,
10) chirurgia naczyniowa,
11) neurochirurgia,
12) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
13) urologia,
14) pediatria,
15) transplantologia,
16) stacja dializ,
17) otolaryngologia
- w lokalizacji ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.
z wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zgodę na ich udzielanie również pacjentom
innym niż zakażeni wirusem SARS-CoV-2”,
2. nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia
i życia ludzkiego.
Uzasadnienie
W dniu 8 czerwca 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał wobec podmiotu
leczniczego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
decyzję, zmienioną decyzjami z dnia 15 czerwca 2020 r., z dnia 30 września 2020 r.,
z dnia 5 października 2020 r., z dnia 7 października 2020 r., z dnia 8 października 2020 r.,
z dnia 13 października 2020 r., z dnia 19 października 2020 r. oraz z dnia 3 listopada 2020 r.
zobowiązującymi do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym:
369 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz z potwierdzonym
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2w okresie od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
(Dz.U. poz. 1493) obowiązek lub polecenia nałożone przez podmiot uprawniony na podstawie
art. 10, art. 10a i art. 11 ustawy zmienionej w art. 20, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, są wykonywane do odwołania tego obowiązku lub polecenia
przez podmiot uprawniony i finansowane na zasadach dotychczasowych. Obowiązek
ten lub polecenie to mogą być zmieniane w tym okresie na podstawie art. 10, art. 10a
i art. 11 ustawy zmienianej w art. 20.
Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa
zachodniopomorskiego zachodzi ponowna potrzeba zwiększenia liczby łóżek do 403.
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Za zmianą decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca zmienionej decyzjami z dnia
15 czerwca 2020 r., z dnia 30 września 2020 r., z dnia 5 października 2020 r., z dnia 7 października
2020 r., z dnia 8 października 2020 r., z dnia 13 października 2020 r., z dnia 19 października 2020 r.
oraz z dnia 3 listopada 2020 r. przemawia interes społeczny polegający na konieczności udzielania
jak najszybszej pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia, w tym przede wszystkim
konieczność podjęcia adekwatnych działań celem zapobiegania oraz zwalczania epidemii
wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i życia
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
Wojewoda na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadał przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej
wykonalności.
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 Zachodniopomorskiego.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze 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.

Otrzymują:
1. Pani Małgorzata Usielska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie;
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia;
2. Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
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