
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-ZPSM.966.791 .2021.SK

Wrocław, dnia grudnia 2021 r.

DECYZJA 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 11 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 202lr. poz. 2095 ze zm.)

zmieniam

polecenie wydane Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu (od dnia 31 grudnia 

202 lr. funkcjonujące pod nazwą Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii 

i Hematologii -  powstałe w wyniku połączenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 

Wrocławiu i Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu -  Uchwała 

Nr XXXIV/690/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.) 

pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław decyzją z dnia 3 września 2020 r., znak: 

ZP-ZPSM.966.349.2020.IS w ten sposób, że

polecam

Dolnośląskiemu Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Ludwika Hirszfelda 12, 
53-413 Wrocław w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do odwołania, realizację świadczeń 
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
poprzez:
-  zapewnienie w podmiocie leczniczym 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 

zakażenia SARS-CoV-2;
-  zapewnienie w podmiocie leczniczym 83 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub 

potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżka intensywnej terapii 
w lokalizacjach: 55-120 Oborniki Śląskie ul. Ksawerego Dunikowskiego 2-8 oraz 
53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105.
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W przypadku wyczerpania wskazanej liczby łóżek, jak również w przypadku zwolnienia tych 
miejsc, możliwych do zadysponowania następnego pacjenta zobowiązuję do 
natychmiastowego powiadomienia Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego.

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 ze zm.) 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 ł 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 wydane polecenia podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 
uzasadnienia. ,__ — ...

Otrzymują:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Ludwika Hirszfelda 12, 

53-413 Wrocław
2. a/a.

POUCZENIE
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