
DECYZJA

w sprawie alokacji zespołów ratownictwa medycznego

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

Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku 

z wystąpieniem sytuacji mogącej stanowić stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej 

liczby osób, 

nakładam na

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religii 

w Słubicach sp. z o. o. 

ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice 

obowiązek alokacji zespołów ratownictwa medycznego w celu minimalizacji ryzyka 

transmisji infekcji COVID-19 pomiędzy personelem medycznym udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego. Nowe miejsca stacjonowania mają 

powstać w lokalizacjach umożliwiających sprawne dysponowanie zespołów ratownictwa 

medycznego, przy zapewnieniu wymaganych czasów dojazdu do zdarzenia, zapewnieniu 

pełnego zabezpieczenia technicznego, dostępu do SWD PRM oraz możliwości dysponowania 

przez Dyspozytornię Medyczną w Gorzowie Wielkopolskim (SPWSPR w Gorzowie Wlkp.).

Decyzję wydaje się na okres od dnia 8 kwietnia 2020r. do odwołania 

WOJEWODA  LUBUSKI                  Gorzów Wlkp., dnia 15  kwietnia 2020 r.

Władysław Dajczak

BZK-V.6310.1.10.2020.MWil



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż 

uwzględnia ona w całości żądanie strony.

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.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Otrzymują:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o. o. 

ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice 

2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Zdrowia

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak
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