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DECYZJA
Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), dalej zwanej k.p.a oraz
art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni w imieniu, którego działa Pana Mariusz
Kaus p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa z dnia 10 kwietnia 2020 r., w sprawie uchylenia
decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 66/2020 z dnia 11 marca 2020 r. o nałożeniu
na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni (ul. Szpitalna 16,
59-920 Bogatynia) obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia
11 marca 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

uchylam

decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr 66/2020 z dnia 11 marca 2020 r. o nałożeniu
na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni (ul. Szpitalna 16,
59-920 Bogatynia) obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia
11 marca 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2020 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Bogatyni w imieniu, którego działa Pana Mariusz Kaus p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Lecznictwa wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o uchylenie w tiybie art. 155 k.p.a
decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 66/2020 z dnia 11 marca 2020 r. o nałożeniu
na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni (ul. Szpitalna 16,
59-920 Bogatynia) obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia
11 marca 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ze względu
na interes strony rozumianej jako szeroko pojęta i szczególna ochrona zdrowia i życia
mieszkańców gminy Bogatynia i okolic związany z podjęciem dotychczasowej bieżącej
działalności statutowej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Wojewoda Dolnośląski, w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie o uchylenie
decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 66/2020 z dnia 11 marca 2020 r. o nałożeniu
na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni (ul. Szpitalna 16,
59-920 Bogatynia) obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia
11 marca 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.), gdy w ocenie wojewódzkiego koordynatora
ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego znacznej liczby osób, koordynator ten informuje niezwłocznie wojewodę
o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, działających na obszarze danego województwa (ust. 1).
W przypadku, o któiym mowa w ust. 1, wojewoda może nałożyć, w drodze decyzji
administracyjnej, na podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w ust. 1 obowiązek
pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Nałożenie wskazanego obowiązku następuje wyłącznie w interesie publicznym. Wydanie
wskazanej decyzji ma na celu zobowiązania określonego podmiotu leczniczego
do zorganizowania się i przygotowania do przyjęcia zwiększonej ilości osób potrzebujących
wobec pomocy medycznej. Stan podwyższonej gotowości jest zatem stanem tymczasowym,
któiy z założenia powinien zostać zniesiony, gdy upłyną już skutki zdarzenia, w związku
z którym powstała konieczność jego wprowadzenia. Nałożenie takiego obowiązku jak i jego
zniesienie nie powinno zatem i nie zależy od woli podmiotu, któiy takim obowiązkiem jest
obejmowany.
Dlatego też należy uznać, że zniesienie obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej
gotowości mieści się w zakresie kompetencji ujętym w cytowanym art. 30 ust. 2 ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Strona została objęta obowiązkiem pozostawania w stanie podwyższonej gotowości
w związku ze zdarzeniem, polegającym na wystąpieniu przypadków koronawirusa
COVID - 19 na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zapewnienie miejsca do leczenia
pacjentów zakażonych wirusem, aby podjąć skuteczne działania mające na celu udzielenie
pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom, w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego. W związku z tym podjęto decyzję o niekierowanie pacjentów do szpitala
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
Zniesienie obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości we wskazanym
zakresie wynika z ustania potrzeby utrzymywania ww. miejsc w przedmiotowym celu.
We wniosku z dnia 10 kwietnia 2020 r. Pan Mariusz Kaus p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni wniósł
o uchylenie w trybie art. 155 k.p.a decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 66/2020 z dnia
11 marca 2020 r. o nałożeniu na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
(ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia) obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej
gotowości od dnia 11 marca 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, ze względu na interes strony rozumianej jako szeroko pojęta i szczególna ochrona
zdrowia i życia mieszkańców gminy Bogatynia i okolic związany z podjęciem dotychczasowej
bieżącej działalności statutowej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bogatyni.
W myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może
być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, któiy ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu

lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony,
przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.
W związku z powyższym, za zasadny należy uznać wniosek Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni o uchylenie ww. decyzji Wojewody
Dolnośląskiego. W przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki z art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Strona wniosła o uchylenie
ww. decyzji, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się jej uchyleniu. Za uchyleniem
ww. decyzji Wojewody Dolnośląskiego przemawia również słuszny interes społeczny, którym
jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców gminy Bogatynia i okolic związana z podjęciem
dotychczasowej działalności statutowej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Bogatyni. Mając na uwadze zaistniałą sytuację wojewódzki koordynator
ratownictwa medycznego pismem z dnia 2 kwietnia 2020 r. poinformował Wojewodę
Dolnośląskiego o ustaniu potrzeby utrzymywania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Bogatyni w stanie podwyższonej gotowości.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, poinformowano stronę o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zapoznania się z aktami sprawy oraz składania
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, które należy wnieść
za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.
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.

O trzym ują:
1. Sam odzielny Publiczny Zespól O pieki Zdrow otnej w Bogatyni ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia,
2. aa.
Sporządziła: L uiza Sm olińska, inspektor w ojew ódzki (tel. 71-340-65-00)
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