
DECYZJA   

Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 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.) poleca się:

 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. prof. Zbigniewa Religi 

w Słubicach Sp. z o. o

ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

w okresie od 15 maja 2021 r. do odwołania
realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie 
leczniczym  8 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
oraz 1 stanowiska respiratorowego.

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Lubuskiego, zdejmującą z dniem 15 maja 2021 r., 
z NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach  Sp. z o.o., obowiązek pełnienia roli 
szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19  - zachodzi potrzeba nałożenia na 
szpital obowiązku zapewnienia łóżek izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia wirusem SARS CoV-2.

Zgodnie z  dokumentem „Reorganizacja opieki szpitalnej nad pacjentem z 
podejrzeniem zakażenia i zakażonym wirusem SARS CoV-2” opracowanym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (przesłanym wojewodzie dnia 28 kwietnia 2021 r.),  
w szpitalach I poziomu zabezpieczenia COVID-19 zakłada się obowiązkowe 
wyznaczenie stref buforowych  (3-5 łóżek) we wszystkich szpitalach pozwalających  
na udzielanie niezbędnych świadczeń pacjentom z podejrzeniem zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 bez narażenia na kontakt z pozostałymi pacjentami szpitala.

Zarząd NZOZ Szpitala im. Prof. Z. Religi w Słubicach  Sp. z o.o. , pismem z dnia 05 
maja 2021 r. zwrócił się z wnioskiem o pozostawienie w Szpitalu 8 łóżek dla 
pacjentów z podejrzeniem zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 oraz 2 stanowisk 
respiratorowych. 

WOJEWODA  LUBUSKI

Władysław Dajczak

        Gorzów Wlkp., dnia 14 maja 2021 r.
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W związku z powyższym zwrócono się do Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie 
chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii o opinię,  czy na 
potrzeby Szpitala w Słubicach zachodzi potrzeba pozostawienia  8 łóżek oraz 2 
stanowisk respiratorowych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-
CoV-2.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w trakcie 
rozmowy telefonicznej w dniu 11.05.2021 r. z przedstawicielami Wydziału Zdrowia  
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  wyraził opinię, że w słubickim szpitalu wystarczy 
1 łóżko respiratorowe dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-
2. Podkreślić należy, że dotychczas Wojewoda Lubuski stosował zasadę, aby 
szpitale I poziomu zabezpieczenia COVID-19 zapewniały 1 stanowisko 
respiratorowe dla pacjentów  z podejrzeniem zakażenia (jeśli mają możliwości 
kadrowe do jego obsługi).

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych w opinii z dnia 12.05.2021 r.  
zaproponowała przychylić się do prośby Szpitala w Słubicach i umożliwić 
utrzymanie proponowanej liczby 8  łóżek izolacyjnych. Analiza wykorzystania ww. 
miejsc w nadchodzących tygodniach umożliwi ewentualną modyfikację tej 
decyzji.

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.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w 
Słubicach 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

Dańków-Berdowska Marta w zastępstwie za 
Wójtowicz Artur, 2021-05-14 14:49:28, wersja 
1.0 (Zastępca Dyrektora, WYDZIAŁ 
BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO (BZK), WYDZIAŁ 
BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO (BZK)) Lubuski Urząd 
Wojewódzki

Akceptacja

Sołtysiak Urszula w zastępstwie za Dudek Ewa, 
2021-05-14 14:42:06, wersja 1.0 (Kierownik 
Oddziału, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK), ODDZIAŁ 
ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PAŃSTWOWE 
RATOWNICTWO MEDYCZNE (BZK-V)) Lubuski 
Urząd Wojewódzki

Akceptacja
Sołtysiak Urszula, 2021-05-14 14:17:13, wersja 
1.0 (Stanowisko do spraw finansowania 
ratownictwa medycznego, WYDZIAŁ 



BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO (BZK), ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO 
MEDYCZNE (BZK-V)) Lubuski Urząd Wojewódzki

EZD 3.102.6.6.6779

Data wydruku: 2021-05-18 11:41:50

Autor wydruku: Sołtysiak Urszula


