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Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 

r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882),

względem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 

(ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław) obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości 

od dnia 15 marca 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Decyzji nadaje się rygor wykonalności od dnia 1 czerwca 2020 roku.

Decyzją z dnia 15 marca 2020 r. nr 74/2020 nałożono na stronę obowiązek 

od dnia 15 marca 2020 r. pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w zakresie oddziału chirurgii ogólnej 005 części VII 

kodu resortowego, pediatrii 403 części VII kodu resortowego, psychiatrii dla dzieci i młodzieży 402 

części VII kodu resortowego oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej 457 części VII kodu resortowego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882) 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 którym 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.

znoszę

Uzasadnienie



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, który 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, który 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

0 Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Strona został objęta obowiązkiem pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 

15 marca 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w zakresie 

oddziału chirurgii ogólnej 005 części VII kodu resortowego, pediatrii 403 części VII kodu 

resortowego, psychiatrii dla dzieci i młodzieży 402 części VII kodu resortowego oraz rehabilitacji 

ogólnoustrojowej 457 części VII kodu resortowego.

Zniesienie obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości we wskazanym 

zakresie wynika z ustania potrzeby utrzymywania ww. oddziałów w przedmiotowym celu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Zdrowia. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. 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

1 prawomocna.

Otrzymują:
1) podmiot leczniczy,
2) a/a.


