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DECYZJA 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 01.06.2020  

 

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, 567, 568, 695 i 875) 

w nawiązaniu do polecenia z dnia 15.03.2020  znak: ZK-I.6333.42.16.2020 oraz z dnia 16.03.2020 

znak: ZK-I.6333.42.16.2020  dotyczącego przekształcenia Centrum Medycznego w Łańcucie 

Sp. z o.o. ( ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut) w jednoimienny szpital zakaźny 

polecam 

Centrum Medycznemu w Łańcucie Sp. z o.o. (ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut), w okresie od 

1 czerwca 2020 r. do odwołania, realizację świadczeń zdrowotnych: 

1) zakontraktowanych przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Rzeszowie  dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

w komórkach organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 2; 

2) wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w następujących komórkach 

organizacyjnych podmiotu: 

a) Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym,  

b) Oddział Medycyny Paliatywnej,  

c) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 

3) łączna liczba łóżek przewidziana dla pacjentów z COVID-19 wynosi 69 sztuk, z czego łóżka 

intensywnego nadzoru medycznego, z możliwością prowadzenia oddechu zastępczego 

i tlenoterapii stanowią 15 sztuk; 

4) łączna liczba respiratorów przewidzianych dla pacjentów z COVID-19  wynosi 15 sztuk.  
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Uzasadnienie  

 

 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, 567, 568, 695 

i 875) 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. 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Zdrowia  

za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest 

ostateczność i prawomocność decyzji. 

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

(-) 

Ewa Leniart 
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Starosta Powiatu Łańcuckiego 

2. Prezes Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.  

 

Do wiadomości: 

1. Minister Zdrowia  

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

3. Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie  


