
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ^czerwca 2020 r.

BZ-RM.6310.232.2020.MB

DECYZJA 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dniajf czerwca 2020 r.

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. poz. 374, 567, 568, 695 i 875, 

1086 i 1106) w nawiązaniu do decyzji z dnia 29 maja 2020 r. znak: 

BZ-RM.6310.203.2020.MB dotyczącej zabezpieczenia w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław,

- 250 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

- 10% wskaźnika łóżek respiratorowych w stosunku do wszystkich posiadanych łóżek,

polecam:

Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, 

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, w okresie od 1 lipca 2020 r. do odwołania, realizację 

świadczeń zdrowotnych:

1) zakontraktowanych przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 w komórkach organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 2;

2) wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w następujących komórkach 

organizacyjnych podmiotu:

a) I oddział chorób zakaźnych 001 części VII kodu resortowego -  liczba łóżek 37

b) II oddział chorób zakaźnych 002 części VII kodu resortowego - liczba łóżek 39 

+ 4 izolatki



c) IV oddział anestezjologii i intensywnej terapii 004 części VII kodu resortowego - liczba 

łóżek 8

d) V oddział chirurgii ogólnej 005 części VII kodu resortowego - liczba łóżek 28

e) X Oddział Chorób Wewnętrznych 01 części V kodu resortowego, 014 części VII kodu 

resortowego, 4000 części VIII kodu resortowego - liczba łóżek 35

3) łączna liczba łóżek przewidziana dla osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 oraz dla 

pacjentów z COVID-19 wynosi 151 sztuk;

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.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 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 polecenie nie wymaga uzasadnienia.

Otrzymują:

1) W ojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Grom kowskiego we W rocławiu 

Do wiadomości:

1) Dyrektor D olnośląskiego Oddziału W ojewódzkiego NFZ,

2) a/a


