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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) postanawiam z urzędu sprostować oczywistą 
omyłkę pisarską w decyzji Nr 73/2020 z dnia 15 marca 2020 r., nakładającej na 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 
51-149 Wrocław, obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 
10 marca 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, polegającą 
na omyłkowym wpisaniu:

1) w uzasadnieniu: sformułowania: „którzy mieliby trafić na oddział chirurgii ogólnej, 
pediatrii, psychiatrii dziecięcej oraz rehabilitacji” i prostuje omyłkę w ten sposób, 
że w uzasadnieniu powinno być „którzy mieliby trafić na oddział chirurgii ogólnej 005 części 
VII kodu resortowego, pediatryczny 403 części VII kodu resortowego, psychiatryczny dla 
dzieci i młodzieży 402 części VII kodu resortowego oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej 
457 części VII kodu resortowego”.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 15 marca 2020 r. nr 73/2020 W ojewoda Dolnośląski nałożył 
na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 
51-149 Wrocław, obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 15 marca 
2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Decyzja ta dot. 
zapewnienie miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem, aby podjąć skuteczne 
działania mające na celu udzielenie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W trakcie technicznej redakcji treści decyzji doszło do pomyłkowego przekopiowania 
części innego rozstrzygnięcia, związanego już z bezpośrednim zwalczaniem tego wirusa. 
Dlatego też, w uzasadnieniu decyzji znalazły się nieprawidłowe sformułowania dotyczące nazw 
oddziałów.

Tym samym zdanie w uzasadnieniu powinno brzmieć „W związku z powyższym nie będą 
kierowani pacjenci do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego 
we Wrocławiu, którzy mieliby trafić na oddział chirurgii ogólnej 005 części VII kodu 
resortowego, pediatrii 403 części VII kodu resortowego, psychiatrii dla dzieci i młodzieży 402 
części VII kodu resortowego oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej 457 części VII kodu 
resortowego”.



Powyższa pomyłka, choć znaczna z punktu widzenia zapisu semantycznego, ma jednak 
w niniejszym przypadku znaczenie oczywistej pomyłki pisarskiej, związanej z redakcją tekstu 
decyzji.

Zgodnie z treścią art. 113 § 1 kpa 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.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem 
Wojewody Dolnośląskiego w  terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a.


