
DECYZJA 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 30 ust. 1, 2, 3 ustawy 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020r., poz. 882)  

zmieniam na wniosek strony 

 

decyzję znak.: BZK-V.0031.111.2020.USoł z dnia 1 czerwca 2020 r. nałożoną na Szpital 

Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego ul. Zyty 23, 65-046 Zielona Góra w sprawie  

pozostawania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w stanie podwyższonej gotowości w 

ten sposób, że obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości ustala się na 35 łóżek 

w klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych, 3 łóżka w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii oraz 3 stanowiska do dializoterapii od dnia 10 sierpnia do odwołania.  

 

Niniejszej 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, Wojewoda Lubuski w dniu 1 czerwca 2020r. wydał Decyzję znak.: BZK-

V.0031.111.2020.USoł nakładającą na  Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego ul. 

Zyty 23, 65-046 Zielona Góra obowiązek  pozostawania podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą w stanie podwyższonej gotowości Klinicznego Oddziału Chorób zakaźnych 35 łóżek, w 

Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 10 łóżek oraz 3 stanowisk do 

dializoterapii, dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażenia wirusem SARS-Cov-2. 

Wnioskiem z dnia 31 lipca 2020 r. Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego 

im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, zaproponował  zmniejszenie z 10 do 3 liczby łóżek 

pozostających w stanie podwyższonej gotowości do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19 w 

Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim im. 

Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 

WOJEWODA  LUBUSKI 

Władysław Dajczak 

                 Gorzów Wlkp., dnia 10 sierpnia 2020 r. 

 

BZK-V.0031.154.2020.MWil 

 

 



O zmniejszenie liczby łóżek z uwagi na  sytuację kadrową w ww. Oddziale wnioskował 

Kierownik Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który jest jednocześnie 

Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla województwa 

lubuskiego. 

W związku z wnioskiem  strony z dnia 31 lipca 2020 roku, z dniem 10 sierpnia 2020 r.  

zmienia się decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawania 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą w stanie podwyższonej gotowości, nakładając na 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości : 

 35 łóżek w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych,  

 3 łóżek w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

 3 stanowisk do dializoterapii 

dla pacjentów (w tym dzieci) z podejrzeniem zakażenia  lub zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2 od 10 sierpnia 2020r. 

 

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.  

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra 

2. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Minister Zdrowia 

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim 


