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D E C Y Z J A

w sprawie czasowego zaprzestania działalności

Na podstawie art. 34 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zmianami) oraz art. 104, w związku z art. 107 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 
ze zmianami)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego w dniu 1 lutego 2021 roku, przez Pana Bartosza Stemplewskiego, Dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w sprawie czasowego zaprzestania działalności 
leczniczej komórek organizacyjnych Szpitala: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej oraz Centrum Urazowego bez bliższego 
określania nazwy komórki organizacyjnej, na okres 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2021 roku, 
z powodu braku możliwości spełnienia wymogów płatnika świadczeń gwarantowanych, 
wynikających z właściwych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w przedmiocie 
określonych zasobów personelu w dziedzinie chirurgii ogólnej

postanawiam

odmówić wydania zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej ww. komórek 
organizacyjnych.

Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2021 roku do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek Pana Bartosza 
Stemplewskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w sprawie 
czasowego zaprzestania działalności leczniczej komórek organizacyjnych Szpitala: Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej oraz 
Centrum Urazowego bez bliższego określania nazwy komórki organizacyjnej, na okres 3 miesięcy 
od dnia 1 kwietnia 2021 roku.



Powodem czasowego zaprzestania działalności ww. komórek organizacyjnych, na który 
powołuje się Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, jest złożenie wypowiedzeń o pracę 
przez lekarzy specjalistów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej. 
Wypowiedzenia zostały złożone skutecznie, a ich termin upływa dnia 31 marca 2021 roku. Odejście 
z pracy lekarzy specjalistów spowoduje brak możliwości spełnienia wymogów płatnika świadczeń 
gwarantowanych, wynikających z właściwych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 
w przedmiocie określonych zasobów personelu w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Wojewoda Świętokrzyski uznał, że zaistnienie przesłanek przywoływanych we wniosku 
nie jest pewne, gdyż w celu utrzymania odpowiedniego poziomu leczenia, prowadzone 
są negocjacje z lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia.

Pismami z dnia 3 i 19 lutego 2021 r. zasugerował, że nie zostały wykorzystane wszystkie 
dostępne sposoby rozwiązania tej sytuacji i zlecił podjęcie, we współpracy z podmiotem tworzącym 
tj. Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, dalszych starań mających na celu zażegnanie 
kryzysowej sytuacji, jednocześnie informując o działaniach już zrealizowanych. Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego podejmowały działania mające na celu unormowanie 
działalności SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, poprawę warunków diagnozowania 
i leczenia pacjentów oraz zmniejszenie obciążenia pracą kadry medycznej. 

Wszystkie szpitale działające na terenie województwa świętokrzyskiego zostały 
zobowiązane do przyjmowania pacjentów wymagających pilnej pomocy chirurgicznej oraz do 
wykonywania pełnej diagnostyki przez całą dobę, aby zapobiec odsyłaniu pacjentów do 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Jednocześnie Wojewoda Świętokrzyski sukcesywnie wydaje dla szpitali decyzje zdejmujące  
obowiązek przyjmowania jedynie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i przywracające 
ich pełną funkcjonalność, co również znacząco odciąży Wojewódzki Szpital Zespolony.

Potwierdzono również gotowość współpracy Wojewódzkich Koordynatorów Ratownictwa 
Medycznego z lekarzami Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, którzy w każdym zgłoszonym 
przypadku poszukują miejsc w innych szpitalach.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest największym szpitalem w regionie wobec 
powyższego celowe jest zachowanie ciągłości działalności leczniczej we wszystkich zakresach dla 
zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców województwa.

Mając na uwadze ustawową misję systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych oraz ratownictwa medycznego, utworzonego w celu realizacji zadań państwa 
polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, nie można dopuścić do zaprzestania działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
i powiązanych z nim oddziałów udzielających świadczeń z dziedziny chirurgii, w strategicznym, 
największym wielospecjalistycznym szpitalu na terenie województwa świętokrzyskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Zdrowia, 
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania 
decyzji.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, 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 i prawomocna.

 

                                                                                                  Z upoważnienia 
                                                                                        Wojewody Świętokrzyskiego

Podpis
Janina  Mikołajczyk

Z-ca Dyrektora
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Otrzymują:
1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
3. ŚWO NFZ w Kielcach
4. a/a
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