
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i rmaja2021 r.

ZP-ZPSM.966.661.2020.BP(2)

Decyzja

Na podstawie art. l lh  ust. 5 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. 1842 ze zm.), 
w celu zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

Uchylam

z dniem 1 czerwca 2021 r. pkt. II. sentencji decyzji z dnia 13 listopada 2020 r. 
(ZP-ZPSM.966.661.2020.UK).

Uzasadnienie

W dniu 13 listopada 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał, wobec podmiotu 
pn. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu z siedzibą 
przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław (KRS: 0000136478, REGON: 000289012, 
NIP: 8981816856) decyzję znak: ZP-ZPSM.966.661.2020.UK polecającą realizację działań 
związanych z przygotowaniem, uruchomieniem i prowadzeniem Szpitala Tymczasowego 
w lokalizacji we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33.

W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, 
tj. utrzymującym się spadkiem zachorowań na COVID-19, oraz mając na uwadze potrzebę 
przywrócenia świadczeń dla pacjentów, którzy nie są zakażeni SARS-CoV-2, jak również 
racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi służącymi zwalczaniu epidemii wirusa 
SARS-CoV-2, zasadnym stało się wygaszenie prowadzenia działalności leczniczej w obiektach 
szpitala tymczasowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Niniejsze polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia 

lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia (art. l lh  ust. 5 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem



i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem 
Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja 
została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

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 decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 

50-556 Wrocław
2) a/a

Do wiadomości:
1) Minister Zdrowia
2) Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


