
DECYZJA   

Na podstawie art. 11h ust. 5 w zw. 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 (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), zmieniam decyzję z dnia 22 

marca 2021r. znak.: BZK-V.0031.27.2021.MWil, zmienioną decyzją z dnia 25 marca 

2021r. znak: BZK-V.0031.35.2021.MWil nałożoną na Szpital  Uniwersytecki  im. 

K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. ul. Zyty 2, 65-046 Zielona Góra 

w części dotyczącej zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ten 

sposób, że:

Szpital  Uniwersytecki  im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. 

ul. Zyty 2, 65-046 Zielona Góra

w okresie od 11 marca 2021 r. do odwołania

zapewni realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie 

leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, wg następującego harmonogramu: 

- od 11 marca 2021 r. do 17 marca 2021 r. – 35 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 
lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżko intensywnej 
terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji 
mechanicznej oraz dodatkowo 3 stanowiska do dializoterapii,

-od dnia 18 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r.- 42 łóżka dla pacjentów z 
podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżko 
intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i 
wentylacji mechanicznej oraz dodatkowo 3 stanowiska do dializoterapii,

 -od dnia 26 marca 2021 r. do odwołania  - 103 łóżka dla pacjentów z 
podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżko 
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intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i 
wentylacji mechanicznej oraz dodatkowo 3 stanowiska do dializoterapii.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2021 r. Minister Zdrowia wydał decyzję znak: 
DBC.532.2.46.2021.RM uchylającą decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 18  grudnia 
2020 r. nakładającą na Szpital  Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej 
Górze Sp. z o. o. obowiązek realizowania od 18 grudnia 2020 r. do odwołania 
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid-19, poprzez zapewnienie w Klinicznym Oddziale Chorób 
Zakaźnych 35 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka intensywnej terapii z 
kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji 
mechanicznej oraz 3 stanowisk do dializoterapii.

Pismem z dnia 19 marca 2021 r., znak NO.0711.34.2021 Dyrektor do spraw 
lecznictwa w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
Sp. z o.o., , poinformował Wojewodę Lubuskiego, że przez okres od 18.12.2020 r. do 
11.03.2021 r. i od 11.03.2021 r. do 17.03.2021r. oraz  aktualnie, na stanie Klinicznego 
Oddziału Chorób Zakaźnych jest odpowiednio wyposażone stanowisko 
intensywnego nadzoru wraz z monitorem funkcji życiowych z możliwością 
tlenoterapii i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Dyrektor do spraw lecznictwa 
złożył oświadczenie w oparciu o pełnomocnictwo Prezesa Zarządu Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z dnia 18 
marca 2021 r., nr 28/2021 do wykonywania w imieniu Prezesa Zarządu Spółki 
czynności związanych z prowadzeniem działalności Spółki w dniu 19 marca 2021r. 
z wyłączeniem zatrudniania pracowników i podwyższania wynagrodzenia.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 05.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania 
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, w szpitalach na II poziomie system zabezpieczenia COVID-
19,  powinny być zapewnione łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym łóżka intensywnej terapii, z 
kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji 
mechanicznej. 

W dniu 22 marca 2021 r. Wydział Zdrowia LUW zwrócił się do Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z prośbą o opinię, 
czy urządzenia typu CPAP, BiPAP oraz urządzenia do wysokoprzepływowej 
wentylacji nosowej (HFNC), mogą stanowić odpowiednie wyposażenie dla 
stanowisk intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia 
tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w szpitalach II poziomu zabezpieczenia 
COVID-19. Z uzyskanej od konsultanta opinii wynika, że „wszystkie zawarte w 
pytaniu techniki wsparcia oddychania u chorych na COVID 19 tj.: CPAP, BIPAP i 



HFO są formą wsparcia wentylacji i przy zastosowaniu monitora funkcji życiowych 
mogą być traktowane jak stanowisko respiratorowe”.

Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2021 r. znak BZK-
V.0031.26.2021.USoł uchylono z dniem 11 marca 2021 roku polecenie nałożone na 
Szpital Uniwersytecki  im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z.o.o. ul. Zyty 2, 
65-046 Zielona Góra decyzją Wojewody Lubuskiego: z dnia 3 września 2020r. znak.: 
BZK-V.0031.168.2020.MWil, zmienioną decyzją z 23 października 2020 r. znak.: BZK-
V.0031.225.2020.MWil, zmienioną decyzją z 5 listopada 2020 r. zak.: BZK-
V.0031.246.2020.MWil, zmienioną decyzją z 18 listopada 2020 r. zak.: BZK-
V.0031.266.2020.MWil.

Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2021 r. z dnia BZK-
V.0031.27.2021.MWil polecono Szpitalowi  Uniwersyteckiemu  im. K. 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. ul. Zyty 2, 65-046 Zielona Góra w 
okresie od 18 marca 2021 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez 
zapewnienie w podmiocie leczniczym: 42 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub 
z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka intensywnej 
terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji 
mechanicznej oraz dodatkowo 3 stanowisk do dializoterapii.

Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2021 r. znak BZK-
V.0031.35.2021.MWil., zmieniono decyzję z 22 marca 2021r. znak.: BZK-
V.0031.27.2021.MWil, nałożoną na Szpital  Uniwersytecki  im. K. Marcinkowskiego w 
Zielonej Górze Sp. z o. o. ul. Zyty 2, 65-046 Zielona Góra w części dotyczącej zakresu 
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ten sposób, że:  Szpital  Uniwersytecki  
im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. ul. Zyty 2, 65-046 Zielona Góra w 
okresie od 26 marca 2021 r. do odwołania zapewni realizację świadczeń opieki 
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym: 103 łóżek dla pacjentów z 
podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka 
intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i 
wentylacji mechanicznej oraz dodatkowo 3 stanowisk do dializoterapii.

Pismem z dnia 30 marca 2021r., znak: NO.0711.46.2021 Prezes Zarządu Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., zwrócił 
się do Wojewody Lubuskiego z prośbą o wydanie decyzji nakładającej na Szpital 
obowiązek realizacji w okresie od 11 do 18 marca 2021r. w Klinicznym Oddziale 
Chorób Zakaźnych świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, gdyż brak takiej decyzji uniemożliwia 
sfinansowanie przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
świadczeń wykonywanych przez Szpital w tym okresie w związku 
z przeciwdziałaniem Covid-19. 

Zgodnie ze stanowiskiem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2021r., znak: WSOZ-III.425.72.2021



WSOZ-III.AW warunkiem finansowania świadczeń wykonywanych w związku 
z przeciwdziałaniem Covid-19 jest wpis do wykazu podmiotów udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych 
w związku  z przeciwdziałaniem Covid-19, który następuje na podstawie polecenia 
lub nałożenia obowiązku.

Zgodnie z wykazami podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 
transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
publikowanymi przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Biuletynie Informacji Publicznej LOW NFZ pod adresem: 
https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-lubuskiego-ow-nfz/wykaz-
podmiotow-udzielajacych-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-zwiazku-z-
przeciwdzialaniem-covid-19/ Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych w Szpitalu 
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w dniach 
11-18 marca 2021 r. figurował w wyżej wymienionych  wykazach, jako realizujący 
świadczenia polegające na leczeniu/obserwacji w kierunku Covid-19 na II 
poziomie zabezpieczenia Covid.

Mając powyższe na uwadze za zasadną uznaje się zmianę decyzji Wojewody 
Lubuskiego.

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 Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
2. a/a
Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim
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Akceptacja

Gredka Waldemar, 2021-03-31 15:30:57, wersja 
1.2 (Dyrektor, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK), WYDZIAŁ 
BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO (BZK)) Lubuski Urząd 
Wojewódzki

Akceptacja

Sołtysiak Urszula w zastępstwie za Dudek Ewa, 
2021-03-31 15:26:33, wersja 1.2 (Kierownik 
Oddziału, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK), ODDZIAŁ 
ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PAŃSTWOWE 
RATOWNICTWO MEDYCZNE (BZK-V)) Lubuski 
Urząd Wojewódzki

Akceptacja

Jałocha Katarzyna, 2021-03-31 13:51:36, wersja 
1.2 (Stanowisko do spraw nadzoru nad 
ratownictwem medycznym, WYDZIAŁ 
BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO (BZK), ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA 



SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO 
MEDYCZNE (BZK-V)) Lubuski Urząd Wojewódzki
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