
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-ZPSM.966.434.2020.BP

Wrocław, dnia 0 . października 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej KPA,

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji własnej z dnia 9 października 
2020 r., znak: ZP-ZPSM.966.434.2020.BP poprzez zastąpienie na stronie 1 tej decyzji, 
w sentencji decyzji po zdaniu „polecam Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław” wyrazów „poprzez 
zapewnienie w tym 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 
i^aiuuowego r unuiis^u /Aii u w i ¿i iV v i.» I z^odę na ¡cli udzielanie rownscz pacjentom innym 
niż zakażeni wirusem SARS-CoY-2”,

na -  „poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym 200 łóżek, w tym 13 łóżek 
respiratorowych dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem 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-CoY-2”.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 października 2020 r., znak: ZP-ZPSM.966.434.2020.BP Wojewoda 
Dolnośląski polecił w okresie od 9 października 2020 r. do odwołania, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia 
Ministra 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 COVID-19, poprzez 
zapewnienie w tym 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”.

W powyższej decyzji omyłkowo wskazano: „poprzez zapewnienie w tym 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”,

zamiast „poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym 200 łóżek, w tym 13 łóżek 
respiratorowych dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem 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”.

Błąd ten nosi znamiona oczywistej omyłki w rozumieniu art. 113 § 1 ustawy KPA, stąd też 
zaistniała konieczność sprostowania z urzędu, niniejszym postanowieniem.
Art. 113 § 1 ustawy KPA stanowi, iż organ administracji publicznej może z urzędu lub na 
żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne 
oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
Mając na uwadze powyższe należało dokonać sprostowania przedmiotowej decyzji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Ministra Zdrowia ul. Miodowa 15, 
00-952 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego 
doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia Strona może zrzec się prawa do wniesienia 
zażalenia.
Z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, co oznacza, że nie 
będzie od niego służyło odwołanie w toku instancji i nie będzie możliwe zaskarżenie jego do 
sądu administracyjnego, natomiast będzie podlegało wykonaniu przed upływem terminu 
do wniesienia zażalenia.

Otrzymuje:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 

Wrocław,
2. aa.


