Szczecin, 02 lutego 2022 r.
Znak: ZPS-2.967.108.2021/2022.PW
Decyzja Nr 3/SzpStargard/Covid-19/2022
Wojewody Zachodniopomorskiego
Działając na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 5 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 2021, poz. 2095 ze zm.)
uchylam
z dniem 2 lutego 2022 r. decyzję Nr 1/SzpStargard/Covid-19/2021 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. znak: ZPS-2.967.108.2021.PW, w części
polecającej Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do utworzenia z dniem 8 grudnia
2021 r. 1 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii
i wentylacji mechanicznej dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu
podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
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 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy
po ich odwołaniu wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy
administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu
terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
Po dokonaniu oceny aktualnego stanu sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 w województwie zachodniopomorskim zaistniały przesłanki do uchylenia decyzji
Nr 1/SzpStargard/Covid-19/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. znak:
ZPS-2.967.108.2021.PW w części polecającej Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do
utworzenia z dniem 8 grudnia 2021 r. 1 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dedykowanych pacjentom
hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARSCoV-2.
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Zgodnie z art. 11h ust. 5 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 polecenia wojewody, mogą być uchylane
lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ich uchylenie
lub zmiana nie wymaga zgody stron. Dlatego też za uchyleniem przedmiotowej decyzji przemawia
także interes społeczny i bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego też kierując się dobrem pacjentów,
należało orzec jak w sentencji.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
Polecenia, o których mowa są 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.
Jednocześnie zobowiązuję Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie do podjęcia wszelkich działań celem zapewnienia gotowości szpitala do
utworzenia łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia
chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w przypadku pogorszenia się sytuacji
epidemiologicznej w województwie zachodniopomorskim.
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
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 Zachodniopomorski

Zbigniew Bogucki
..............................................

Otrzymują:
1) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:
2) a/a.
Do wiadomości:
1) Minister Zdrowia;
2) Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie
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