W O JEW O DA DOLNOŚLĄSKI

W rocław, dnia

kwietnia 2020 r.

B Z -R M .6310.169.2020.MB(4)

DECYZJA
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustaw y z dnia 2 m arca 2020 r. o szczególnych
rozw iązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysow ych (Dz. U. z 2020 r. poz.
374 z późn. zm.)
Polecam
U niwersyteckiem u Szpitalowi Klinicznemu im. Jan M ikulicza-Radeckiego we W rocławiu
utworzenie oddziału buforowego przeznaczonego do przeciwdziałania oraz leczenia
w przypadku braku m ożliwości przekazania pacjenta do szpitala jednoim iennego
COVID-19.

Polecenie podlega natychm iastowem u wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 m arca 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. 374 z późn. zm.)
wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej
działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego,
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia są wydawane w
związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają
natychm iastowem u wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają
uzasadnienia
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego
i pacjentów szpitali, wydanie niniejszego polecenia znajduje pełne uzasadnienie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do M inistra
Zdrowia, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
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 praw a do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna.
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