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Decyzja

N a podstaw ie art. 104 ustaw y z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępow ania 

adm inistracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustaw y z dnia 8 września 2006 

r. o Państw ow ym  Ratow nictw ie M edycznym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 882),

znoszę

w zględem  Specjalistycznego Szpitala im. dra A lfreda Sokołowskiego w  W ałbrzychu obow iązek 

pozostaw ania w  stanie podwyższonej gotow ości od dnia 13 m arca 2020 roku w  celu przyjęcia osób 

w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Decyzji nadaje się rygor wykonalności od dnia 22 lipca 2020 roku.

Uzasadnienie

D ecyzją z dnia 13 m arca 2020 r. nr 72/2020 nałożono na stronę obow iązek od dnia 13 m arca 2020 r. 

pozostaw ania w  stanie podwyższonej gotow ości w  celu przyjęcia osób w  stanie nagłego zagrożenia 

zdrow otnego w  zakresie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojow ej 4300 części VIII kodu resortow ego 

oraz 023 części VII kodu resortow ego, rehabilitacji kardiologicznej 4308 części VIII kodu 

resortow ego oraz 249 części VII kodu resortow ego, rehabilitacji neurologicznej 4306 części VIII 

kodu resortow ego oraz 227 części VII kodu resortow ego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustaw y z dnia w rześnia 2006 r. o Państw ow ym  Ratownictw ie 

M edycznym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 882) gdy w  ocenie w ojew ódzkiego koordynatora ratow nictw a 

m edycznego skutki zdarzenia m ogą spow odow ać stan nagłego zagrożenia zdrow otnego znacznej 

liczby osób, koordynator ten inform uje niezw łocznie w ojew odę o potrzebie postaw ienia w  stan 

podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podm iotów  w ykonujących działalność 

leczniczą, działających na obszarze danego w ojew ództw a (ust. 1). W  przypadku, o którym  m ow a 

w ust. 1, w ojew oda m oże nałożyć, w  drodze decyzji adm inistracyjnej, na podm ioty w ykonujące 

działalność leczniczą określone w  ust. 1 obow iązek pozostaw ania w  stanie podwyższonej gotowości 

w celu przyjęcia osób znajdujących się w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.



N ałożenie w skazanego obow iązku następuje w yłącznie w  interesie publicznym. W ydanie 

wskazanej decyzji m a na celu zobow iązania określonego podm iotu leczniczego do zorganizow ania 

się i przygotow ania do przyjęcia zwiększonej ilości osób potrzebujących wobec pom ocy 

m edycznej. Stan podwyższonej gotow ości jest zatem  stanem  tym czasow ym , który 

z założenia pow inien zostać zniesiony, gdy upłyną ju ż  skutki zdarzenia, w  zw iązku z którym  

pow stała konieczność jego  wprowadzenia. Nałożenie takiego obow iązku jak  i jego zniesienie nie 

powinno zatem  i nie zależy od woli podm iotu, który takim  obowiązkiem  jes t obejmowany.

Dlatego też należy uznać, że zniesienie obowiązku pozostaw ania w  stanie podwyższonej 

gotowości m ieści się w  zakresie kom petencji ujętym  w  cytow anym  art. 30 ust. 2 ustawy

0 Państw owym  Ratownictw ie M edycznym .

Strona został objęta obow iązkiem  pozostaw ania w  stanie podwyższonej gotowości 

od dnia 13 m arca 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagiego zagrożenia zdrow otnego 

w  zakresie oddziału rehabilitacji ogólno ustrój owej 4300 części VIII kodu resortow ego oraz 

023 części VII kodu resortow ego, rehabilitacji kardiologicznej 4308 części VIII kodu resortow ego 

oraz 249 części VII kodu resortow ego, rehabilitacji neurologicznej 4306 części VIII kodu 

resortowego oraz 227 części VII kodu resortow ego.

Zniesienie obowiązku pozostaw ania w  stanie podwyższonej gotowości we w skazanym  

zakresie w ynika z ustania potrzeby utrzym yw ania wvv. oddziałów  w przedm iotow ym  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.
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Otrzymują:
1) podmiot leczniczy,
2) a/a


