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W odpowiedzi na pismo znak:: V.7016.12.2020.JK z dnia 17 grudnia 2020 r. 

uprzejmie wyjaśniam, że:

W ślad za swoim pismem ldz. W144/20 z dnia 28 października 2020 r. Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim przesłał do 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gdańsku wniosek dotyczący wsparcia ww. jednostki  o 100/200 kombinezonów. W dniu 

29 listopada 2020 r. Pomorski Urząd Wojewódzki przekazał Szpitalowi dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 237 szt. kombinezonów. 

Jednocześnie wskazuję, że pismem znak: BZK-XI.6310.204.2020.AK z dnia 

05 listopada 2020 r. Wojewoda Pomorski zwrócił się z wnioskiem do Ministra Zdrowia 

o wydanie decyzji dotyczącej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podmiot leczniczy 

MAWIKO Sp. z o.o., ul. Leśna 8, 89-600 Chojnice.

Minister Zdrowia decyzją wydaną w dniu 13 listopada 2020 r., znak: 

DBC.532.2.123.2020.RM(1) polecił podmiotowi MAWIKO Sp. z o.o., ul. Leśna 8 89-600 

Chojnice realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ten sposób, że w okresie od dnia 

13 listopada 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 przez zapewnienie w podmiocie leczniczym, w ramach II poziomu 

zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-

CoV-2 w liczbie 4 łóżek oddziału psychiatrycznego (ogólnego) dla dzieci.
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Od powyższej decyzji, MAWIKO Sp. z o.o., ul. Leśna 8 89-600 Chojnice, pismem z dnia 

17 listopada 2020 r. wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę decyzji Ministra  

Zdrowia z dnia 13 listopada 2020 r., znak: DBC.532.2.123.2020.RM(1), w całości.

Minister Zdrowia w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy, ponownie dokonał analizy  

okoliczności sprawy i w oparciu o całokształt warunków organizacji i funkcjonowania 

systemu opieki zdrowotnej w województwie pomorskim w szczególności badając kwestię 

związaną z zapewnieniem jak najbardziej optymalnych warunków dostępności do świadczeń 

opieki zdrowotnej i jakości usług w omawianym obszarze w warunkach epidemii wywołanej 

SARS-CoV-2 oraz w związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, 

mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli RP, w tym przede wszystkim 

konieczność podjęcia adekwatnych działań celem zapobiegania oraz zwalczania epidemii 

wirusa SARS-CoV-2, utrzymał w mocy decyzję z dnia 13 listopada 2020 r., znak: 

DBC.532.2.123.2020.RM(1), w całości.

z up. Wojewody Pomorskiego

Jerzy Karpiński
DYREKTOR

Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego

/podpisano podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
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