WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

W rocław, dnia W lipca 2020 r.

BZ-RM .6310.233.2020.M B(3)

DECYZJA
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustaw y z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach
COVID-19,

związanych

z

zapobieganiem,

innych chorób zakaźnych

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

uchylam
polecenie

W ojewody

Dolnośląskiego

wydane

w

drodze

decyzji

administracyjnej

z dnia 30 czerwca 2020 r. BZ-RM .6310.233.202Q.MB(2) polecające W ojewódzkiemu
Szpitalowi Specjalistycznemu we W rocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 W rocław
w okresie od 1 lipca 2020 r., do odwołania realizację świadczeń zdrowotnych:
1) zakontraktowanych przez Dolnośląski O ddział W ojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
w kom órkach organizacyjnych innych niż wym ienione w pkt 2;
2)

oddział

kardiologiczny

z pododdziałem

intensywnego

nadzoru

kardiologicznego,

pododdziałem leczenia zaburzeń rytmu serca i pododdziałem chorób wewnętrznych 071 części
VII kodu resortowego - liczba łóżek 10.
3) łączna liczba łóżek przewidziana dla osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 oraz dla
pacjentów z COVID-19 wynosi 10 sztuk.

Polecenie podlega wykonaniu od dnia 13 lipca 2020 roku.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do M inistra
Zdrowia, za pośrednictwem tutejszego organu, w term inie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W trakcie biegu term inu do wniesienia odw ołania strona może zrzec się praw a do
wniesienia odwołania

wobec

organu

adm inistracji publicznej,

który wydał

decyzję.

Z dniem doręczenia organowi adm inistracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
w niesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 2 m arca 2020 r. o szczególnych
rozw iązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysow ych polecenie nie wymaga
uzasadnienia.

Otrzym ują:
1) W ojew ódzki Szpital Specjalistyczny we W rocław iu
2) a/a

