
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia \  października 2020 r.

ZP-ZPSM.966.434.2020.BP

DECYZJA

N a podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 

ustaniu (Dz. U. poz. 1493) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.), dalej zwanej: 

„k.p.a.”

postanawiam:

1. zmienić z dniem 9 października 2020 r. decyzję W ojewody Dolnośląskiego z dnia 
30 czerwca 2020 r. znak: BZ-RM .6310.232.2020.MB, zm ienioną decyzją z dnia 
11 września 2020 r. znak: ZP-ZPSM .966.356.2020.BP, zmienioną decyzją z dnia 
29 września 2020 r. znak: ZP-ZPSM .966.391.2020.BP dotyczącą podmiotu leczniczego 
pn.:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, 

ul. Koszarowa 5 
51-149 Wrocław

wydaną w  oparciu o obowiązujący wówczas art. 11 ust. 1 i 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 (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), przez nadanie jej osnowie następującej treści:

polecam

Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, 

ul. Koszarowa 5 
51-149 Wrocław

- w  okresie od 9 października 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia M inistra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, poprzez zapewnienie w tym
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podmiocie leczniczym 200 łóżek, w tym 15 łóżek respiratorowych dla pacjentów 
z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz udzielanie 
świadczeń wyłącznie pacjentom z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z 
wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu, do których Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zgodę na ich udzielanie również pacjentom  
innym niż zakażeni wirusem SARS-CoV-2”,

2. nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę 
zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał wobec podmiotu leczniczego 
pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, 
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław decyzję, znak: BZ-RM .6310.232.2020.MB, zmienioną 
decyzją z dnia 11 września 2020 r. znak: ZP-ZPSM.966.356.2020.BP, zmienioną decyzją 
z dnia 29 września 2020 r. znak: ZP-ZPSM.966.391.2020.BP zobowiązującą do realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym: 152 łóżek dla pacjentów 
z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz z potwierdzonym zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2, w tym 15 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej w  okresie od dnia 
29 września 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Jak stanowi art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu 
zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 
ustaniu: „Obowiązek lub polecenie nałożone przez podmiot uprawniony na podstawie art. 10, 
art. lOa i art. 11 ustawy zmienianej w art. 20, w  okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, są wykonywane do odwołania tego obowiązku lub 
polecenia przez podmiot uprawniony i finansowane na zasadach dotychczasowych. 
Obowiązek ten lub polecenie to mogą być zmieniane w tym okresie na podstawie art. 10, art. 
lOa i art. 11 ustawy zmienianej w art. 20.” .

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa 
dolnośląskiego zachodzi ponowna potrzeba skonkretyzowania i uszczegółowienia zakresu 
świadczeń jakich podmiot leczniczy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. 
Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 W rocław powinien udzielać 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Za zmianą decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: BZ- 
RM.6310.232.2020.MB, zmienionej decyzją z dnia 11 września 2020 r. znak: ZP- 
ZPSM .966.356.2020.BP, zmienionej decyzją z dnia 29 września 2020 r. znak: ZP- 
ZPSM .966.391.2020.BP przemawia interes społeczny polegający na konieczności udzielania 
jak  najszybszej pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia, w tym przede wszystkim 
konieczność podjęcia adekwatnych działań celem zapobiegania oraz zwalczania epidemii 
wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym orzeczono jak  w sentencji.

Mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i 
życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa 
SARS-CoV-2, Wojewoda na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadał przedmiotowej decyzji rygor 
natychmiastowej wykonalności.
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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 M inistra Zdrowia. Odwołanie wnosi się do 
M inistra 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.

Otrzymują:
1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, 

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
2) a/a




