
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 kwietnia 2020 r.

BZ-RM .6310.169.2020.MB(3)

DECYZJA

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 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 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.)

Polecam

Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jan Mikulicza-Radeckiego 

we W rocławiu utworzenie w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Pododziału z 14 stanowiskami intensywnej terapii w obiekcie przy ul. Tytusa 

Chałubińskiego 1A we Wrocławiu wraz z zapewnieniem niezbędnego personelu 

i wyposażenia koniecznego do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Do dnia 05.05.2020 r. utworzenie osiemu stanowisk po otrzymaniu polecenia, 

a w przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia świadczonych usług, na polecenie 

ustne Wojewody potwierdzone w późniejszym czasie pisemnie, Szpital utworzy 

w przeciągu 72 godzin, pozostałe sześć stanowisk intensywnej terapii w obiekcie w ww. 

obiekcie.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 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 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)



wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej 
działające w  województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, 
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia są wydawane 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 
uzasadnienia

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Ministra 
Zdrowia, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty doręczenia 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 i 
prawomocna.

Pouczenie

Otrzymują:
1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jan M ikulicza-Radeckiego we W rocławiu
2) Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału W ojewódzkiego NFZ,
3) a/a

Grzegorz Ninard x 

Radca Prawny



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 kwietnia 2020 r.
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DECYZJA

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 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 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.)

Polecam

Uniwersytetowi Medycznemu im. Piastów Śląskich we W rocławiu niezwłocznie 
przystosowania infrastruktury budynku przy ul. Tytusa Chałubińskiego 1A 
do utworzenia w nim czternastu stanowisk intensywnej terapii dla pacjentów na potrzeby 
zwalczania SARS-CoY-2 i udostępnienie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. 
Jan M ikulicza-Radeckiego we W rocławiu pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą 
w celu umożliwienia ich wykorzystania na potrzeby utworzenia czternastu stanowisk 
intensywnej terapii do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 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 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 
wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej 
działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, 
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia są wydawane 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 
uzasadnienia

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Ministra 
Zdrowia, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty doręczenia 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 i 
prawomocna.

WOJEWOBA^OLNOŚLĄSKI 

Jaro/ław Obremski

Otrzymują:
1) Uniwersytet M edyczny im. Piastów Śląskich we W rocławiu
2) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jan M ikulicza-Radeckiego we W rocławiu
3) Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału W ojewódzkiego NFZ,
4) a/a


