
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 18-03-2022

Znak: PSZ.VIII.967.34.2022

 
DECYZJA

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

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 ze zm.) 
oraz art. 104, art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”,

uchylam z dniem 22.03.2022 roku
wobec podmiotu leczniczego pn.:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.02.2022 r., znak: PSZ.VIII.967.13.2022, w części 
obejmującej pkt 1-2.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11h 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 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.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 k.p.a., art. 127a k.p.a. i art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. 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. Od decyzji, w stosunku do której zrzeczono się prawa 
do wniesienia odwołania, nie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podpis
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski

Otrzymują:
1. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Starosta Włoszczowski,
2. Minister Zdrowia,
3. Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
4. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego.
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