Gorzów Wlkp., dnia 15 września 2020 r.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

BZK-V.0031.176.2020.MWil

DECYZJA

Na podstawie art. 30 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882) oraz art. 155, art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
w związku z wydaniem decyzji znak.: BZK-V.0031.167.2020.MWil z 3 września 2020 r. oraz
decyzji znak.: BZK-V.0031.168.2020.MWil z 3 września 2020 r.
uchylam
Decyzję Wojewody Lubuskiego znak.: BZK-V.0031.108.2020.MWil z 1 czerwca 2020 r.,
nałożoną na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie ul. Zwycięstwa

1, Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa w sprawie pozostawania
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w stanie podwyższonej gotowości.
od dnia 15 września 2020 r.

UZASADNIENIE

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubuskiego decyzji z 3 września 2020 r. znak.:
BZK-V.0031.167.2020.MWil na

realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie
w podmiocie leczniczym 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, oraz
co najmniej jednego stanowiska respiratorowego dla pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem
COVID-19 w okresie od 15 września 2020 r. do odwołania, oraz decyzji z 3 września 2020 r.
znak.: BZK-V.0031.168.2020.MWil na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie
w podmiocie leczniczym 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem

lub potwierdzonym

zakażeniem

SARS-CoV-2,

na

Oddziale

Klinicznym

Endoskopii

Ginekologicznej

i Położnictwa, oraz co najmniej 1 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej w okresie od 15 września
2020 r. do odwołania, zasadne jest uchylenie Decyzji Wojewody Lubuskiego znak.: BZKV.0031.108.2020.MWil z 1 czerwca 2020 r. nałożonej na w Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów z dniem 15 września
2020 r.

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.

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów

2.

a/a

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim

