
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia¿ (j maja 2021 r.

ZP-ZPSM.966.505.2020.UK(18)

DECYZJA 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia maja 2021 r.

Na podstawie art. l l h  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 (j .t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

zmieniam

decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2021 r. znak: 
ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(17) w ten sposób, iż

polecam

4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław w okresie od dnia 
31 maja 2021 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w następujących zakresach:

1. Choroby wewnętrzne
2. Kardiologia
3. Chirurgia klatki piersiowej
4. Urologia
5. Chirurgia ogólna
6. Ortopedia i Traumatología Narządu Ruchu
7. Neurochirurgia
8. Neurologia
9. Neurologia-Udary Mózgu
10. Kardiochirurgia
11. Anestezjologia i Intensywna Terapia
12. Anestezjologia i Intensywna Terapia II
13. Chirurgia Naczyniowa
14. Pulmonologia i Alergologia



15. Intensywny Nadzór Kardiologiczny
16. Dializoterapia -  dla pacjentów hospitalizowanych w ww. zakresach.

Jednocześnie polecam realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 z województwa opolskiego w następujących 
zakresach:

1. Neurochirurgia
2. Kardiochirurgia
3. Chirurgia naczyniowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Zdrowia za pośrednictwem 
Wojewody Dolnośląskiego.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, 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.
Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.
Zgodnie z art. l l h  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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

Otrzymują:

1) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław,

2) Wojewoda Opolski.

Do wiadomości:

1) Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
2) a/a


