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                                Rzeszów, 2022-03-17 

 
DECYZJA 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 17.03.2022 r. 

Na podstawie art. 11h ust. 1, ust. 4 i ust. 5 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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) 

 

uchylam 

decyzję Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.1.27.2022.ŁP z dnia 25.02.2022 r. 

w sprawie realizacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Księdza Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce świadczeń opieki zdrowotnej w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez realizację świadczeń 

opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z podejrzeniem oraz potwierdzonym zakażeniem 

SARS-CoV-2 

 

UZASADNIENIE 

Przepis art. 11h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi, że w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz 

w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu 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. 
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Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa 

podkarpackiego zachodzi potrzeba zwolnienia części podmiotów leczniczych od obowiązku 

świadczenia swoich usług medycznych pacjentom zakażonym bądź podejrzanym o zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2. 

Jednocześnie za wydaniem niniejszej decyzji przemawia interes społeczny polegający 

na konieczności udzielania pomocy w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom nie 

zakażonym koronawirusem. 

Zgodnie  z art. 11h ust. 4 i 5 powołanej wyżej  ustawy, 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. Polecenia o których mowa w ust. 1-3, mogą być 

uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Zdrowia. Odwołanie 

wnosi się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem organu administracji publicznej, który 

wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu 

Strona może zrzec się wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, prawa do 

wniesienia odwołania od tej decyzji.  

Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej przedmiotowego oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania od decyzji.  

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

          (-) 

      Ewa Leniart 
             (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 
Otrzymują: 

1. Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

2. Dyrektor ZOZ w Ropczycach 

Do wiadomości: 

1. Minister Zdrowia  

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

3. Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie 


