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DECYZJA 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 14.10.2020 r. 

Na podstawie art. 11 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. poz. 374, z późn. zm.) 

w związku z art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 

ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493)  

zmieniam  

decyzję z dnia 3 września 2020 r. znak: S-II.967.58.2020.ŁP zmienioną decyzją z dnia       

1 października 2020 r. znak: S-II.967.85.2020.ŁP oraz 7 października 2020 r. znak: 

S-II.967.97.2020.ŁP w sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w następujący sposób:  

polecam 

Szpitalowi Specjalistycznemu im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, 

 ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec 

 

do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 

67 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 

w tym: 

1) 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, 

2) 59 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 

3) 3 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia 

tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-

19 oraz po jej ustaniu obowiązek lub polecenie nałożone przez podmiot uprawniony na 

podstawie art. 10, art. 10a i art. 11 ustawy zmienianej w art. 20 ( tj. ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, są wykonywane do odwołania tego 

obowiązku lub polecenia przez podmiot uprawniony i finansowane na zasadach 

dotychczasowych. Obowiązek ten lub polecenie to mogą być zmieniane w tym okresie na 

podstawie art. 10, art. 10a i art. 11 ustawy zmienianej w art. 20.  

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wojewoda może wydawać polecenia 

obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, 

państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne 

oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych 

poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. 

Przepis art. 11 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. poz. 374 z późn. zm.) 

stanowi, że polecenia, o których mowa w ust. 1-3, są wydawane w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 

uzasadnienia. 

Zmiana decyzji z dnia 3 września 2020 r. zmienionej decyzjami z dnia 1 października 

2020 r. oraz 13 października 2020 r. powodująca zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów 

w sposób wskazany w sentencji niniejszej decyzji jest niezbędna w celu zapewnienia 

funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID- 19 poprzez zapewnienie 

w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 67 łóżek dla pacjentów z 

podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym: 

1) 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, 
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2) 59 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 

3) 3 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia 

tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. 

W konsekwencji wydanie niniejszej decyzji jest niezbędne celem ochrony życia 

i zdrowia ludzi w stanie epidemii obowiązującym do odwołania w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2.  

 

POUCZENIE 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Zdrowia za pośrednictwem 

Wojewody Podkarpackiego.  

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do 

wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, 

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. 

Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne. 

 

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

( - ) 

Ewa Leniart 
                    (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
 
 

Otrzymują: 

1. Starosta Powiatu Mieleckiego 

2. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu 

Do wiadomości: 

1. Minister Zdrowia   

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

3. Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie 

 

 

 

 

 

 


