
DECYZJA

Na podstawie z art. 30 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020r., poz. 882) za zgodą strony z dniem 1 czerwca 

2020r. w związku art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) z dniem 1 czerwca 2020 r. 

odwołuję

obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób 

znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego od dnia 4 marca 2020 r. nałożony 

decyzją znak.: BZK-V.0031.16.2020.MWil z dnia 4 marca 2020 r. na Szpital na Wyspie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, 

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności 

UZASADNIENIE  

Na podstawie art. 30  ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019r. poz. 993 z późn. zm.) Wojewoda Lubuski 

w dniu 4 marca 2020r. wydał Decyzję znak.: BZK-V.0031.16.2020.MWil nakładającą 

na Szpital na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pszenna 2, 68-200 Żary 

obowiązek  pozostawania w stanie podwyższonej gotowości Oddziału Dziecięcego, Oddziału 

Neonatologicznego oraz Oddziału Położniczo - Ginekologicznego.

WOJEWODA  LUBUSKI

Władysław Dajczak

                 Gorzów Wlkp., dnia  1 czerwca 2020 r.

BZK-V.0031.109.2020.MWil



Mając na względzie, że zgodnie z pismem z Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 maja 

2020 r. Wojewoda Lubuski, z dniem 1 czerwca 2020 r. ogranicza liczbę łóżek i szpitali 

pozostających w gotowości do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-Co-V-2, 

przywracając  ich działalność do stanu sprzed epidemii, zasadne jest wyłączenie 

z pozostawania w stanie podwyższonej gotowości Szpitala na Wyspie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak na wstępie.

 

POUCZENIE 

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem 
Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu 
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 
administracji publicznej, 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.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

 Otrzymują:

1. Szpital na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2, 68-200 Żary
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Zdrowia
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
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