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Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Szczepimy się: Szczepienia przeciwko COVID-19

E-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19

Infolinia: 989

Formularz kwalifikaji na test w kierunku SARS-CoV-2

 

Rządowe Centrum Legislacji - regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego w roku:

2021
2022

Ustawy

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r.1.
poz. 1657 ze zm.)

Ustawa  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i2.
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
2095 ze zm.)

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym3.
skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 93)

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 35)4.

Rozporządzenia Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 679)

Zmiany:
Dz. U. z 2022 r. poz. 928
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Dz. U. z 2022 r. poz. 1025
Dz. U. z 2022 r. poz. 1144
Dz. U. z 2022 r. poz. 1817
Dz. U. z 2022 r. poz. 2019
Dz. U. z 2022 r. poz. 2221
Dz. U. z 2022 r. poz. 2736

Tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 679, 928, 1025, 1144, 1817, 2019, 2221 i 2736

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 12 maja 2022 r..  w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej1.
Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej2.
stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r. poz.1028)

Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie Nr 89 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do1.
spraw  realizacji  działań  związanych  z  zapobieganiem  i  przeciwdziałaniem  zjawisku  rozprzestrzeniania  się
koronawirusa  SARS-CoV-2

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18  marca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających1.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających2.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  7  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających3.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  7  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających4.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  10  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających5.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających6.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających7.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających8.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających9.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  5  maja  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających10.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  11  maja  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających11.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  13  maja  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających12.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15  maja  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających13.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
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Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18  maja  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających14.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27  maja  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających15.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  1  czerwca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających16.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  8  czerwca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających17.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15  czerwca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających18.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23  czerwca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających19.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  1  lipca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających20.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  6  lipca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających21.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  13  lipca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających22.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15  lipca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających23.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojeowdy  Dolnośląskiego  z  dnia  16  lipca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających24.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  21  lipca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających25.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  22  lipca  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających26.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  24  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających27.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających28.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  4  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających29.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  14  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających30.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających31.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  22  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających32.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających33.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  24  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających34.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  25  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających35.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30  września  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających36.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
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Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających37.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających38.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających39.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających40.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających41.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających42.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających43.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających44.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających45.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających46.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających47.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających48.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dnia  21 października 2020 r.  w sprawie wykazu podmiotów udzielających49.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających50.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających51.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających52.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających53.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających54.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających55.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających56.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  4  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających57.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  5  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających58.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  6  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających59.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

https://duw.pl/download/1/37569/431102020poz5335.pdf
https://duw.pl/download/1/37569/431102020poz5335.pdf
https://duw.pl/download/1/37337/37poz5362.pdf
https://duw.pl/download/1/37337/37poz5362.pdf
https://duw.pl/download/1/37356/38poz5390.pdf
https://duw.pl/download/1/37356/38poz5390.pdf
https://duw.pl/download/1/37391/39poz5503.pdf
https://duw.pl/download/1/37391/39poz5503.pdf
https://duw.pl/download/1/37497/40poz5577.pdf
https://duw.pl/download/1/37497/40poz5577.pdf
https://duw.pl/download/1/37549/41poz5615.pdf
https://duw.pl/download/1/37549/41poz5615.pdf
https://duw.pl/download/1/37550/42poz5652.pdf
https://duw.pl/download/1/37550/42poz5652.pdf
https://duw.pl/download/1/37570/441510poz5681.pdf
https://duw.pl/download/1/37570/441510poz5681.pdf
https://duw.pl/download/1/37598/45poz5712.pdf
https://duw.pl/download/1/37598/45poz5712.pdf
https://duw.pl/download/1/37599/46poz5713.pdf
https://duw.pl/download/1/37599/46poz5713.pdf
https://duw.pl/download/1/37617/47poz5734.pdf
https://duw.pl/download/1/37617/47poz5734.pdf
https://duw.pl/download/1/37638/48poz5754.pdf
https://duw.pl/download/1/37638/48poz5754.pdf
https://duw.pl/download/1/37647/49poz5775.pdf
https://duw.pl/download/1/37647/49poz5775.pdf
https://duw.pl/download/1/37659/50poz5792.pdf
https://duw.pl/download/1/37659/50poz5792.pdf
https://duw.pl/download/1/37688/51poz5809.pdf
https://duw.pl/download/1/37688/51poz5809.pdf
https://duw.pl/download/1/37716/525840.pdf
https://duw.pl/download/1/37716/525840.pdf
https://duw.pl/download/1/37730/53poz5859.pdf
https://duw.pl/download/1/37730/53poz5859.pdf
https://duw.pl/download/1/37731/54poz5881.pdf
https://duw.pl/download/1/37731/54poz5881.pdf
https://duw.pl/download/1/37781/553010.pdf
https://duw.pl/download/1/37781/553010.pdf
https://duw.pl/download/1/37782/56211.pdf
https://duw.pl/download/1/37782/56211.pdf
https://duw.pl/download/1/37883/57poz5980.pdf
https://duw.pl/download/1/37883/57poz5980.pdf
https://duw.pl/download/1/37885/58poz60004.pdf
https://duw.pl/download/1/37885/58poz60004.pdf
https://duw.pl/download/1/37881/59poz6027.pdf
https://duw.pl/download/1/37881/59poz6027.pdf


Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  10  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających60.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  12  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających61.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  13  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających62.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających63.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających64.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  24  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających65.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  26  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających66.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27  listopada  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających67.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2  grudnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających68.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3  grudnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających69.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  7  grudnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających70.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15  grudnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających71.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16  grudnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających72.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18  grudnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających73.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających74.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29  grudnia  2020  r.  w  sprawie  wykazu  podmiotów  udzielających75.
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Polecenia Wojewody Dolnośląskiego

Polecenie  nr  BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś  z  dnia  9.03.2020  r.  w  sprawie  obowiązku  wyznaczenia  obiektów  dla  osób1.
zdrowych podlegających kwarantannie

Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś z dnia 9.03.2020 r. w sprawie przygotowania miejsc kwarantanny dla minimum2.
50 osób w każdym powiecie/mieście na prawach powiatu

Polecenie  nr  BZ.68.6.2020.RW  z  dnia  11.03.2020  r.  w  sprawie  zawieszenia  w  okresie  od  16  marca  2020  r.  do  253.
marca 2020 r. działalności klubów dziecięcych i żłobków

Polecenie nr BZ.68.7.2020.RW z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego,4.
centrów  i  klubów  integracji  społecznej,  dziennych  domów i  klubów  seniora   w  okresie  od  12  marca  2020  r.  do  25
marca 2020 r. na terenie województwa dolnośląskiego

Polecenie nr  BZ.68.8.2020 z dnia 12.03.2020 r.  w sprawie zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w5.
związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Polecenie  z  dnia  12.03.2020 r.  w sprawie  zawieszenia  działalności  placówek wsparcia  dziennego,  centrów i  klubów6.
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integracji społecznej, centrów i klubów seniora, dziennych domów i klubów seniora w okresie od 12 marca 2020 r. do
25 marca 2020 r. na terenie województwa dolnośląskiego

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.40.29.2020.SP1 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia udziału7.
mieszkańców w sesjach rad gminy, powiatu i sejmiku województwa

Polecenie Wojewody Dolnoślaskiego nr NK-N.40.29.2020.SP1 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie cofnięcia polecenia z8.
dnia 12 marca 2020 r. nr NK-N.40.29.2020.SP1

Polecenie z dnia 13.03.2020 r.  w sprawie zabezpieczenia miejsc miejsc oraz przygotowania personelu na przypadki9.
pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 w specjalistycznych ośrodkach wsparcia
dla  ofiar  przemocy  w  rodzinie,  domach  dla  matek  z  małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w  ciąży.  ośrodkach  interwencji
kryzysowej, domach pomocy społecznej

Polecenie  z  dnia  13.03.2020  r.  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  działalności  placówek  wychowawczych  od10.
13.03.2020 do 25.03.2020

Polecenie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie nakazu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z11.
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Polecenie  nr  BZ.68.9.2020  z  dnia  14.03.2020  r.  w  sprawie  zapewnienia  pełnej  gotowości  do  przyjęcia  osób  na12.
kwarantannę i ich dozoru

Polecenie nr BZ.68.10.2020 z dnia 14.03.2020 r. w sprawie zamknięcia przejść i przejazdów na drogach i przejściach13.
pieszych niewymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 13 marca 2020 r.
(poz.434)

Polecenie nr BZ-RM.68.1.2020 z dnia 15.03.2020 r. w sprawie nakazu przyjmowania do Zespołu Opieki Zdrowotnej w14.
Bolesławcu wyłącznie pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2

Polecenie  nr  BZ-RM.68.2.2020  z  dnia  15.03.2020  r.  w  sprawie  nakazu  przyjmowania  do  Wojewódzkiego  Szpitala15.
Specjalistycznego  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu  wyłącznie  pacjentów  z  podejrzeniem  lub  potwierdzonym
zakażeniem  wirusem  SARS-CoV-2

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.71.2020.LS  z  dnia  16.03.2020  r.  w  sprawie  przekształcenia  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w16.
Bolesławcu w szpital jednoimienny

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.72.2020.LS  z  dnia  16.03.2020  r.  w  sprawie  przekształcenia  Wojewódzkiego  Szpitala17.
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław) w szpital jednoimienny

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.74.2020.LS  z  dnia  16.03.2020  r.  w  sprawie  nakazu  zakupu  przez  Urząd  Marszałkowski18.
Województwa  Dolnośląskiego  środków  ochrony  indywidualnej  w  ilości  niezbędnej  do  zabezpieczenia  pracowników
ochrony zdrowia, służb, inspekcji i straży przed COVID-19

Polecenie nr BZ-RM.6310.75.2020.LS z dnia 16.03.2020 r.  w sprawie nakazu zakupu przez Urząd Miejski  Wrocławia19.
(Sukiennice 9, 50-107 Wrocław) środków ochrony indywidualnej w ilości niezbędnej do zabezpieczenia pracowników
ochrony zdrowia, służb, inspekcji i straży przed COVID-19

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.76.2020.LSz  dnia  16.03.2020  r.  w  sprawie  podjęcia  przez  Wojewódzki  Szpital20.
Specjalistyczny  we  Wrocławiu  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  przy  ul.  Kamieńskiego  73a  usług  opieki  zdrowotnej
wobec  pacjentów,  u  których  stwierdzono  zakażenie  koronawirusem  lub  zachodzi  podejrzenie  zakażenia
koronawirusem  -  w  dziedzinie  kardiologii  i  ginekologii

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.77.2020.LS  z  dnia  16.03.2020  r.  w  sprawie  podjęcia  przez  Wojewódzki  Szpital21.
Specjalistyczny w Legnicy usług opieki zdrowotnej wobec pacjentów, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem
lub zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem - w dziedzinie kardiologii, neurologii, neurochirurgii i okulistyki

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.80.2020.LS  z  dnia  17.03.2020  r.  w  sprawie  nakazu  zorganizowania  przez  Pogotowie22.
Ratunkowe  we  Wrocławiu  (ul.  Ziębicka  34-38,  50-507  Wrocław)  grupy,  w  zakresie  wsparcia  koordynacji  działań
związanych  z  transportem  sanitarnym  osób  z  podejrzeniem  zakażenia  COVID-19

Polecenie  nr  BZ-S0.6514.4.2020.KN  z  dnia  17.03.2020  r.  w  sprawie  wydzielenia  doraźnych  miejsc  noclegowych  i23.
zabezpieczenia  wyżywienia  (przynajmniej  jeden  ciepły  posiłek  na  dobę)  dla  Sił  Zbrojnych  RP,  biorących  udział  w
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19
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https://duw.pl/download/1/35418/11polecenieWD14032010.pdf
https://duw.pl/download/1/35419/12polecenieWD150320681.pdf
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Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.TŚ z dnia 17.03.2020 r. w sprawie zapewnienia możliwości odbycia kwarantanny w24.
domach studenckich (T-16 oraz T-19), zlokalizowanych przy ul. Wittiga 6 we Wrocławiu

Polecenie  nr  BZ-S0.6514.5.2020.KN  z  dnia  18.03.2020  r.  w  sprawie  zapewnienia  warunków  socjalno-bytowych  dla25.
osób oczekujących na granicy

Polecenie  nr  BZ-SO.6514.6.2020.KN  z  dnia  18.03.2020  r.  w  sprawie  dostarczenia  suchego  prowiantu  na  przejście26.
graniczne Kudowa-Słone

Polecenie  nr  BZ-S0.6514.7.2020.KN  z  dnia  19.03.2020  r.  w  sprawie  wydzielenia  doraźnych  miejsc  noclegowych  i27.
zabezpieczenia wyżywienia dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

Polecenie  nr  BZ-BOL.68.20.2020.TŚ  z  dnia  19.03.2020  r.  w  sprawie  nakazu  dokonywania  bieżącej  oceny28.
występujących i potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19, mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne

Polecenie  nr  BZ-S0.6514.8.2020.RN  z  dnia  22.03.2020  r.  w  sprawie  wydzielenia  doraźnych  miejsc  noclegowych  i29.
zabezpieczenia  wyżywienia  (przynajmniej  jeden  ciepły  posiłek  na  dobę)  dla  Sił  Zbrojnych  RP,  biorących  udział  w
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

Polecenie  nr  BZ-S0.6514.9.2020.KN  z  dnia  23.03.2020  r.  w  sprawie  wydzielenia  doraźnych  miejsc  noclegowych  i30.
zabezpieczenia wyżywienia dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.AS z dnia 24.03.2020 r.  w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności wszelkich31.
placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych itp. w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr ZP-KNPS.68.2.2020.EZ z dnia 24.03.2020 r.  w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności  wszelkich32.
placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych itp. w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Polecenie  nr  BZ-S0.6514.10.2020.KN  z  dnia  25.03.2020  r.  w  sprawie  nakazu  zabezpieczenia  wyżywienia33.
(przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Polecenie  nr  BZ-BOL.68.20.2020.AS  z  dnia  26.03.2020  r.  w  sprawie  nakazu  informowania  mieszkańców  o34.
konieczności stosowania się do zaleceń służb sanitarnych w związku z COVID-19

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.108.2020.LS  z  dnia  27.03.2020  r.  w  sprawie  nakazu  zabezpieczenia  przez  Dolnośląski35.
Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu miejsc izolacyjnych

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.110.2020.LS  z  dnia  27.03.2020  r.  w  sprawie  zlecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  dla36.
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu leczenia pacjentów dorosłych chorych psychiatrycznie

Polecenie nr BZ-RM.6310.110.2020.LS z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego37.
z dnia 27.03.2020 r. nr BZ-RM.6310.110.2020.LS

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.110.2020.LS  z  dnia  30.03.2020  r.  w  sprawie   zlecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  dla38.
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu leczenia pacjentów dorosłych chorych psychiatrycznie z podejrzeniem
lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Polecenie nr BZ-SO.6514.12.2020.RN z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z39.
dnia 25.03.2020 r. nr BZ-SO.6514.10.2020.KN

Polecenie  nr  BZ-SO.6514.13.2020.RN  z  dnia  30.03.2020  r.  w  sprawie  nakazu  zabezpieczenia  wyżywienia40.
(przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Polecenie nr BZ.68.17.2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich), organizacji41.
wspólnych  patroli  z  Policją   oraz  prowadzenia  innych  form  współpracy  straży  gminnych  (miejskich)  z  właściwymi
terytorialnie jednostkami Policji

Polecenie  nr  BZ.68.18.2020  z  dnia  31.03.2020  r.  w  sprawie  zabezpieczenia  wsparcia  dla  osób  bezrobotnych  i42.
przedsiębiorców, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Polecenie nr BZ-SO.6310.108.2020.KT z dnia 1.04.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z43.
dnia 27.03.2020 r. nr BZ-BM.6310.108.2020.LS

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.116.2020.DC  z  dnia  1.04.2020  r.  w  sprawie  zmniejszenia  obsady  w  zespole  transportu44.
medycznego
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Polecenie nr BZ-BM.6310.127.2020.MB z dnia 6.04.2020 r. w sprawie wykonywania badań pomiaru temperatury ciała45.
wśród pracowników szpitali  oraz zorganizowania pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR),  w
sposób umożliwiający bezpieczną segregację separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-l9

Polecenie nr BZ-RM.6310.124.2020.MB z dnia 7.04.2020 r. w sprawie nałożenia na Sanatorium Uzdrowiskowe „Lalka”46.
Uzdrowisko  Cieplice  Sp.  z  o.  o.  -  Grupa  PGU  w  Jeleniej  Górze  (Plac  Zdrojowy  2,  58-560  Jelenia  Góra)  obowiązku
realizacji pobytów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Polecenie nr BZ-RM.6310.127.2020.MB(2) z dnia 7.04.2020 r. w sprawie wykonywania badań temperatury ciała wśród47.
pracowników szpitali  oraz  zorganizowania  pracy  izby  przyjęć(IP)/szpitalnego  oddziału  ratunkowego  (SOR)  w  sposób
umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-l9

Polecenie nr BZ-RM.6310.142.2020.MB z dnia 8.04.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z48.
dnia 6 kwietnia 2020 r. nr BZ-RM.6310.127.2020.MB

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.142.2020.MB(2)  z  dnia  8.04.2020  r.  w  sprawie  uchylenia  polecenia  Wojewody49.
Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. nr BZ-RM.6310.127.2020.MB(2)

Polecenie nr BZ-RM.6310.143.2020.MB z dnia 8.04.2020 r. w sprawie wykonywania badań pomiaru temperatury ciała50.
wśród pracowników szpitali  oraz zorganizowania pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR),  w
sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-l9

Polecenie  nr  BZ-S0.6514.14.2020.RN  z  dnia  9.04.2020  r.  w  sprawie  nałożenia  obowiązku  wydzielenia  doraźnych51.
miejsc  noclegowych i  zabezpieczenie  wyżywienia  (przynajmniej  jeden ciepły  posiłek  na dobę)  dla  Sił  Zbrojnych RP,
biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

Polecenie nr ZP-KNPS.68.3.2020.EZ z dnia 10.04.2020 r.  w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności  wszelkich52.
placówek wsparcia  dziennego,  centrów integracji  społecznej,  dziennych domów i  klubów seniora.  w okresie  od   11
kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.

Polecenie  nr  ZP-KNPS.68.4.2020.EZ  z  dnia  10.04.2020  r.  w  sprawie  wsparcia  Domów  Opieki  Społecznej  w53.
sprawowaniu opieki nad mieszkańcami

Polecenie  nr  BZ-SO.6514.16.2020.KN  z  dnia  14.04.2020  r.  w  sprawie  nałożenia  obowiązku  wydzielenia  doraźnych54.
miejsc  noclegowych i  zabezpieczenie  wyżywienia  (przynajmniej  jeden ciepły  posiłek  na dobę)  dla  Sił  Zbrojnych RP,
biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.149.2020.MB  z  dnia  15.04.2020  r.  w  sprawie  obowiązku  realizacji  pobytów  związanych  z55.
zapobieganiem  i  przeciwdziałaniem  zakażeniu  wirusem  SARS-CoV-2  przez  Sanatoria  Dolnośląskie  sp.  z  o.o.  w
Sokołowsku

Polecenie nr BZ-RM.6310.150.2020.MB z dnia 15.04.2020 r. w sprawie utworzenia przez Specjalistyczny  Szpital im.56.
dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Izolatorium w podmiocie Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. w Sokołowsku

Polecenie  nr  BZ-S0.6514.18.2020.KN  z  dnia  16.04.2020  r.  w  sprawie  wydzielenia  doraźnych  miejsc  noclegowych  i57.
zabezpieczenia  wyżywienia  (przynajmniej  jeden  ciepły  posiłek  na  dobę)  dla  Sił  Zbrojnych  RP,  biorących  udział  w
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

Polecenie  nr  ZP-ZS.965.3.2020.EG  z  dnia  16.04.2020  r.  zmieniające  polecenie  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia58.
10.04.2020 r.

Polecenie  nr  BZ-RM.6310.159.2020.MB  z  dnia  17.04.2020  r.  w  sprawie  utworzenia  przez  Miedzioweme  Centrum59.
Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin Izolatorium w miejscu Interferie Hotel S.A. ul.
Wojska Polskiego 9, 67-200 Głogów

Polecenie nr BZ-RM.6310.159.2020.MB(2) z dnia 20.04.2020 r. w sprawie uchylenie polecenia z dnia 17.04.2020 r. nr60.
BZ-RM.6310.159.2020.MB

Polecenie  nr  ZP-ZS.965.3.2020.EG  z  dnia  22.04.2020  r.  zmieniające  polecenie  z  dnia  16.04.2020  r.  ZP-61.
ZS.965.3.2020.EG

Decyzje Wojewody Dolnośląskiego wydane w roku 2020:

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15.04.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.147.2020.MB  w  sprawie  zniesienia  wobec1.

https://duw.pl/download/1/35456/42polecenieWD060420127.pdf
https://duw.pl/download/1/35456/42polecenieWD060420127.pdf
https://duw.pl/download/1/35456/42polecenieWD060420127.pdf
https://duw.pl/download/1/35464/polecenieWD070420124.pdf
https://duw.pl/download/1/35464/polecenieWD070420124.pdf
https://duw.pl/download/1/35464/polecenieWD070420124.pdf
https://duw.pl/download/1/35481/44polecenieWD0704201272.pdf
https://duw.pl/download/1/35481/44polecenieWD0704201272.pdf
https://duw.pl/download/1/35481/44polecenieWD0704201272.pdf
https://duw.pl/download/1/35482/45polecenieWD0804201422.pdf
https://duw.pl/download/1/35482/45polecenieWD0804201422.pdf
https://duw.pl/download/1/35483/46polecenieWD080420142.pdf
https://duw.pl/download/1/35483/46polecenieWD080420142.pdf
https://duw.pl/download/1/35484/47polecenieWD080420143.pdf
https://duw.pl/download/1/35484/47polecenieWD080420143.pdf
https://duw.pl/download/1/35484/47polecenieWD080420143.pdf
https://duw.pl/download/1/35524/51polecenieWD09042014.pdf
https://duw.pl/download/1/35524/51polecenieWD09042014.pdf
https://duw.pl/download/1/35524/51polecenieWD09042014.pdf
https://duw.pl/download/1/35533/52przedluzeniepoleceniaWD11-2404202010042020.pdf
https://duw.pl/download/1/35533/52przedluzeniepoleceniaWD11-2404202010042020.pdf
https://duw.pl/download/1/35533/52przedluzeniepoleceniaWD11-2404202010042020.pdf
https://duw.pl/download/1/35534/53PolecenieWojewodywsparcieDPS10042020684.pdf
https://duw.pl/download/1/35534/53PolecenieWojewodywsparcieDPS10042020684.pdf
https://duw.pl/download/1/35516/50PolecenieWDz14kwietnia2020.pdf
https://duw.pl/download/1/35516/50PolecenieWDz14kwietnia2020.pdf
https://duw.pl/download/1/35516/50PolecenieWDz14kwietnia2020.pdf
https://duw.pl/download/1/35537/54PolecenieWDz15kwietnia2020149.pdf
https://duw.pl/download/1/35537/54PolecenieWDz15kwietnia2020149.pdf
https://duw.pl/download/1/35537/54PolecenieWDz15kwietnia2020149.pdf
https://duw.pl/download/1/35538/56PolecenieWDz15kwietnia2020150.pdf
https://duw.pl/download/1/35538/56PolecenieWDz15kwietnia2020150.pdf
https://duw.pl/download/1/35555/57PolecenieWD16042018.pdf
https://duw.pl/download/1/35555/57PolecenieWD16042018.pdf
https://duw.pl/download/1/35555/57PolecenieWD16042018.pdf
https://duw.pl/download/1/35572/58poleceniewojewody16042020.pdf
https://duw.pl/download/1/35572/58poleceniewojewody16042020.pdf
https://duw.pl/download/1/35574/59PolecenieWD170420159.pdf
https://duw.pl/download/1/35574/59PolecenieWD170420159.pdf
https://duw.pl/download/1/35574/59PolecenieWD170420159.pdf
https://duw.pl/download/1/35592/60Polecenieuchylajacezdnia20kwietnia2020r.pdf
https://duw.pl/download/1/35592/60Polecenieuchylajacezdnia20kwietnia2020r.pdf
https://duw.pl/download/1/35635/61Poleceniewojewodyzdn22042020r.pdf
https://duw.pl/download/1/35635/61Poleceniewojewodyzdn22042020r.pdf
https://duw.pl/download/1/35739/1DecyzjaWDnr752020zdn150420.pdf


Sanatorium Uzdrowiskowego „Polonia” obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego   z  dnia  15.04.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.153.2020.MB  w  sprawie  zniesienia  wobec2.
Sanatorium Uzdrowiskowego „Jan Kazimierz B”  obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego   z  dnia  15.04.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.152.2020.MB  w  sprawie  zniesienia  wobec3.
Sanatorium Uzdrowiskowego „KOGA” obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.163.2020.MB w sprawie utworzenia oddziału4.
buforowego przeznaczonego do przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z COVID-19, w przypadku braku możliwości
podjęcia ich leczenia przez szpital jednoimienny

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego   nr  ZP-KNPS.68.5.2020.EZ  w  sprawie  zawieszenie  działalności  w  placówkach5.
wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii
zajęciowej w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  nr  ZP-ZS.965.3.2020.EG-1  w  sprawie  zawieszenie  zajęć  w  centrach  integracji6.
społecznej lub klubach integracji społecznej na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od 25.04.2020 r. do
10.05.2020 r.  

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-2 w sprawie zawieszenie działalności Centrum Integracji7.
Społecznej w Krosnowicach w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.  

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-3 w sprawie zawieszenie działalności Centrum Integracji8.
Społecznej w Lądku Zdroju w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.  

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-4 w sprawie zawieszenie działalności Centrum Integracji9.
Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.  

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-5 w sprawie zawieszenie działalności Centrum Integracji10.
Społecznej w Gminie Kłodzko w okresie od 23.04.2020 r. do 10.05.2020 r. 

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego   z  dnia  24.04.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.169.2020.MB(4)  w  sprawie  utworzenia11.
oddziału  buforowego  przeznaczonego  do  przeciwdziałania  oraz  leczenia  pacjentów  z  COVID-19  w  Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym im. Jan Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.20.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia12.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.03.2020r. BZ-SO.6514.4.2020.KN

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.21.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia13.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.03.2020r. BZ-SO.6514.5.2020.KN

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.22.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia14.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2020r. BZ-SO.6514.7.2020.KN

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.23.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia15.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.03.2020r. BZ-SO.6514.8.2020.KN

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.24.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia16.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.03.2020r. BZ-SO.6514.9.2020.KN

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.25.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia17.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.03.2020r. BZ-SO.6514.13.2020.KN

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.26.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia18.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.04.2020r. BZ-SO.6514.14.2020.KN

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.27.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia19.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.04.2020r. BZ-SO.6514.16.2020.KN

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2020r. znak BZ-SO.6514.28.2020.RN w sprawie uchylenia polecenia20.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.04.2020r. BZ-SO.6514.18.2020.KN

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27.04.2020r.  znak  BZ-SO.6514.29.2020.RN  w  sprawie  polecenia21.
Starostom/Prezydentom/Burmistrzom/Wójtom  z  terenu  województwa  dolnośląskiego  udzielania  pomocy  żołnierzom
wojsk operacyjnych biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

https://duw.pl/download/1/35739/1DecyzjaWDnr752020zdn150420.pdf
https://duw.pl/download/1/35744/2DecyzjaWDnr762020zdn150420.pdf
https://duw.pl/download/1/35744/2DecyzjaWDnr762020zdn150420.pdf
https://duw.pl/download/1/35745/3DecyzjaWDnr772020zdn150420.pdf
https://duw.pl/download/1/35745/3DecyzjaWDnr772020zdn150420.pdf
https://duw.pl/download/1/35746/4DecyzjaWD210420163.pdf
https://duw.pl/download/1/35746/4DecyzjaWD210420163.pdf
https://duw.pl/download/1/35746/4DecyzjaWD210420163.pdf
https://duw.pl/download/1/35673/1zawieszeniedzialalnosci2404-1005.pdf
https://duw.pl/download/1/35673/1zawieszeniedzialalnosci2404-1005.pdf
https://duw.pl/download/1/35673/1zawieszeniedzialalnosci2404-1005.pdf
https://duw.pl/download/1/35674/2decyzja-dalszezawieszenieCISiKIS.pdf
https://duw.pl/download/1/35674/2decyzja-dalszezawieszenieCISiKIS.pdf
https://duw.pl/download/1/35674/2decyzja-dalszezawieszenieCISiKIS.pdf
https://duw.pl/download/1/35675/3CISKrosnowice.pdf
https://duw.pl/download/1/35675/3CISKrosnowice.pdf
https://duw.pl/download/1/35676/4CISLadekZdroj.pdf
https://duw.pl/download/1/35676/4CISLadekZdroj.pdf
https://duw.pl/download/1/35677/5CISBystrzycaKlodzka.pdf
https://duw.pl/download/1/35677/5CISBystrzycaKlodzka.pdf
https://duw.pl/download/1/35678/6CISKlodzko.pdf
https://duw.pl/download/1/35678/6CISKlodzko.pdf
https://duw.pl/download/1/35747/11DecyzjaWD24042020169.pdf
https://duw.pl/download/1/35747/11DecyzjaWD24042020169.pdf
https://duw.pl/download/1/35747/11DecyzjaWD24042020169.pdf
https://duw.pl/download/1/39502/12DecyzjaNr12020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39502/12DecyzjaNr12020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39503/13DecyzjaNr22020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39503/13DecyzjaNr22020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39504/14DecyzjaNr32020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39504/14DecyzjaNr32020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39506/15DecyzjaNr42020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39506/15DecyzjaNr42020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39507/16DecyzjaNr52020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39507/16DecyzjaNr52020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39508/17DecyzjaNr62020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39508/17DecyzjaNr62020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39509/18DecyzjaNr72020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39509/18DecyzjaNr72020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39510/19DecyzjaNr82020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39510/19DecyzjaNr82020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39511/20DecyzjaNr92020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39511/20DecyzjaNr92020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39512/21DecyzjaNr102020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39512/21DecyzjaNr102020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39512/21DecyzjaNr102020BZ.pdf


Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27.04.2020r.  znak  BZ-SO.6514.30.2020.RN  w  sprawie  polecenia22.
Starostom/Prezydentom/Burmistrzom/Wójtom  z  terenu  województwa  dolnośląskiego  udzielania  pomocy  żołnierzom
Wojsk Obrony Terytorialnej biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.169.2020.MB(3) w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Anestezjologii23.
i  Intensywnej  Terapii  Pododdziału  z  14  stanowiskami  intensywnej  terapii  wraz  z  zapewnieniem  niezbędnego
personelu  i  wyposażenia  koniecznego  do  leczenia  pacjentów  zakażonych  wirusem  SARS-CoV-2

Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.176.2020.MB w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z24.
dnia 7.04.2020 r. znak BZ-RM.6310.124.2020.MB

Decyzja  z  dnia  30.04.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.180.2020.MB(2)  w  sprawie  stosowania  schematów  postępowania25.
zgodnie z załącznikiem Procedura dotycząca PSSE

Decyzja  z  dnia  30.04.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.180.2020.MB(3)  w  sprawie  stosowania  schematów  postępowania26.
zgodnie z załącznikiem - Procedura dotycząca szpitali

Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.180.2020.MB w sprawie stosowania schematów postępowania zgodnie z27.
załącznikiem - Procedura dotycząca laboratoriów

Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.180.2020.MB w sprawie stosowania schematów postępowania zgodnie z28.
załącznikiem - Procedura dotycząca poradni chorób zakaźnych dedykowanej COVID-19

Decyzja z dnia 8.05.2020 r. nr ZP-KNPS.68.6.2020.EZ w sprawie zawieszenia działalności na obszarze województwa29.
dolnośląskiego  w  placówkach  wsparcia  dziennego,  dziennych  domach  i  klubach  seniora,  środowiskowych  domach
samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r.

Decyzja  z  dnia  8.05.2020  r.  nr  ZP-ZS.965.3.2020.MK  w  sprawie  zawieszenia  działalności  Centrum  Integracji30.
Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 

Decyzja  z  dnia  8.05.2020  r.  nr  ZP-ZS.965.3.2020.MK-2  w  sprawie  zawieszenia  działalności  Centrum  Integracji31.
Społecznej w Kłodzku w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 

Decyzja  z  dnia  8.05.2020  r.  nr  ZP-ZS.965.3.2020.MK-3  w  sprawie  zawieszenia  działalności  centrów  integracji32.
społecznej  i  klubów  integracji  społecznej  na  obszarze  województwa  dolnośląskiego  w  okresie  od  11.05.2020  r.  do
24.05.2020 r. 

Decyzja  z  dnia  8.05.2020  r.  nr  ZP-ZS.965.3.2020.MK-4  w  sprawie  zawieszenia  działalności  Centrum  Integracji33.
Społecznej w Krosnowicach w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 

Decyzja  z  dnia  8.05.2020  r.  nr  ZP-ZS.965.3.2020.MK-5  w  sprawie  zawieszenia  działalności  Centrum  Integracji34.
Społecznej w Lądku Zdroju w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 01/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z35.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 02/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z36.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 03/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z37.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 04/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z38.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 05/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z39.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 06/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z40.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 07/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z41.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 08/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z42.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

https://duw.pl/download/1/39513/22DecyzjaNr112020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39513/22DecyzjaNr112020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/39513/22DecyzjaNr112020BZ.pdf
https://duw.pl/download/1/35748/12DecyzjaWD300420169.pdf
https://duw.pl/download/1/35748/12DecyzjaWD300420169.pdf
https://duw.pl/download/1/35748/12DecyzjaWD300420169.pdf
https://duw.pl/download/1/35749/13DecyzjaWD300420176.pdf
https://duw.pl/download/1/35749/13DecyzjaWD300420176.pdf
https://duw.pl/download/1/35750/14DecyzjaWD3004201802.pdf
https://duw.pl/download/1/35750/14DecyzjaWD3004201802.pdf
https://duw.pl/download/1/35752/15DecyzjaWD3004201803.pdf
https://duw.pl/download/1/35752/15DecyzjaWD3004201803.pdf
https://duw.pl/download/1/35753/16DecyzjaWD300420180LAB.pdf
https://duw.pl/download/1/35753/16DecyzjaWD300420180LAB.pdf
https://duw.pl/download/1/35754/17DecyzjaWD300420180.pdf
https://duw.pl/download/1/35754/17DecyzjaWD300420180.pdf
https://duw.pl/download/1/35791/18czasowezawieszeniedzialalnosciplacowek11-24maja2020.pdf
https://duw.pl/download/1/35791/18czasowezawieszeniedzialalnosciplacowek11-24maja2020.pdf
https://duw.pl/download/1/35791/18czasowezawieszeniedzialalnosciplacowek11-24maja2020.pdf
https://duw.pl/download/1/35806/19DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK.pdf
https://duw.pl/download/1/35806/19DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK.pdf
https://duw.pl/download/1/35807/20DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-2.pdf
https://duw.pl/download/1/35807/20DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-2.pdf
https://duw.pl/download/1/35808/21DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-3.pdf
https://duw.pl/download/1/35808/21DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-3.pdf
https://duw.pl/download/1/35808/21DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-3.pdf
https://duw.pl/download/1/35809/22DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-4.pdf
https://duw.pl/download/1/35809/22DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-4.pdf
https://duw.pl/download/1/35810/23DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-5.pdf
https://duw.pl/download/1/35810/23DecyzjaWojewodyZP-ZS96532020MK-5.pdf
https://duw.pl/download/1/35937/24DecyzjaWDnr01BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35937/24DecyzjaWDnr01BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35938/25DecyzjaWDnr02BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35938/25DecyzjaWDnr02BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35939/26DecyzjaWDnr03BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35939/26DecyzjaWDnr03BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35940/27DecyzjaWDnr04BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35940/27DecyzjaWDnr04BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35941/28DecyzjaWDnr05BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35941/28DecyzjaWDnr05BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35942/29DecyzjaWDnr06BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35942/29DecyzjaWDnr06BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35943/30DecyzjaWDnr07BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35943/30DecyzjaWDnr07BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35944/31DecyzjaWDnr08BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35944/31DecyzjaWDnr08BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf


Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 09/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z43.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 10/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z44.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 11/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z45.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 12/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z46.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 13/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z47.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 14/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z48.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 15/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z49.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 16/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z50.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 17/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z51.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 18/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z52.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 19/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z53.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 20/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z54.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 21/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z55.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 22/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z56.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 23/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z57.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 24/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z58.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 25/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z59.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 26/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z60.
dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  nr  BZ-RM.6310.110.2020.MB(2)  z  dnia  27  maja  2020  r.  w  sprawie  uchylenia61.
polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. BZ-RM.6310.110.2020.LS

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.110.2020. MB(3) z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zabezpieczenia62.
przez  Wojewódzki  Szpital  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  w  Bolesławcu  24  łóżek  przeznaczonych  do  leczenia
pacjentów dorosłych, chorych psychiatrycznie z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.05.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.59.2020.MB(3)  w  sprawie  zniesienia  wobec63.
Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  J.Gromkowskiego  we  Wrocławiu  obowiązku  pozostawania  w  stanie
podwyższonej  gotowości  od  dnia  28  lutego  2020  roku  w  celu  przyjęcia  osób  w  stanie  nagłego  zagrożenia
zdrowotnego

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.05.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.59.2020.MB(5)  w  sprawie  zniesienia  wobec64.

https://duw.pl/download/1/35945/32DecyzjaWDnr09BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35945/32DecyzjaWDnr09BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35946/33DecyzjaWDnr10BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35946/33DecyzjaWDnr10BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35947/34DecyzjaWDnr11BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35947/34DecyzjaWDnr11BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35948/35DecyzjaWDnr12BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35948/35DecyzjaWDnr12BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35949/36DecyzjaWDnr13BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35949/36DecyzjaWDnr13BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35950/37DecyzjaWDnr14BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35950/37DecyzjaWDnr14BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35951/38DecyzjaWDnr15BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35951/38DecyzjaWDnr15BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35952/39DecyzjaWDnr16BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35952/39DecyzjaWDnr16BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35953/40DecyzjaWDnr17BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35953/40DecyzjaWDnr17BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35954/41DecyzjaWDnr18BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35954/41DecyzjaWDnr18BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35955/42DecyzjaWDnr19BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35955/42DecyzjaWDnr19BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35956/43DecyzjaWDnr20BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35956/43DecyzjaWDnr20BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35957/44DecyzjaWDnr21BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35957/44DecyzjaWDnr21BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35958/45DecyzjaWDnr22BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35958/45DecyzjaWDnr22BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35959/46DecyzjaWDnr23BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35959/46DecyzjaWDnr23BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35960/47DecyzjaWDnr24BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35960/47DecyzjaWDnr24BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35961/48DecyzjaWDnr25BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35961/48DecyzjaWDnr25BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35962/49DecyzjaWDnr26BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/35962/49DecyzjaWDnr26BZBOLVOVID-192020zdnia220520.pdf
https://duw.pl/download/1/36022/50DecyzjaWD2705201102.pdf
https://duw.pl/download/1/36022/50DecyzjaWD2705201102.pdf
https://duw.pl/download/1/36023/51DecyzjaWD2705201103.pdf
https://duw.pl/download/1/36023/51DecyzjaWD2705201103.pdf
https://duw.pl/download/1/36023/51DecyzjaWD2705201103.pdf
https://duw.pl/download/1/36056/52DecyzjaWD290520593.pdf
https://duw.pl/download/1/36056/52DecyzjaWD290520593.pdf
https://duw.pl/download/1/36056/52DecyzjaWD290520593.pdf
https://duw.pl/download/1/36056/52DecyzjaWD290520593.pdf
https://duw.pl/download/1/36057/53DecyzjaWD290520595.pdf


Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  J.Gromkowskiego  we  Wrocławiu  obowiązku  pozostawania  w  stanie
podwyższonej  gotowości  od  dnia  15  marca  2020  roku  w  celu  przyjęcia  osób  w  stanie  nagłego  zagrożenia

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.05.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.59.2020.MB(6)  w  sprawie  zniesienia  wobec65.
Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  J.Gromkowskiego  we  Wrocławiu  obowiązku  pozostawania  w  stanie
podwyższonej  gotowości  od  dnia  10  marca  2020  roku  w  celu  przyjęcia  osób  w  stanie  nagłego  zagrożenia
zdrowotnego

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.05.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.59.2020.MB(7)  w  sprawie  zniesienia  wobec66.
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu obowiązku pozostawania w stanie
podwyższonej  gotowości  od  dnia  28  lutego  2020  roku  w  celu  przyjęcia  osób  w  stanie  nagłego  zagrożenia
zdrowotnego

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.05.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.59.2020.MB(8)  w  sprawie  zniesienia  wobec67.
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu obowiązku pozostawania w stanie
podwyższonej gotowości od dnia 6 marca 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego  z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.72.2020.(2)MB w sprawie uchylenia polecenia68.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.03.2020 r. nr BZ-RM.6310.72.2020.LS

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.05.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.203.2020.MB  w  sprawie  obowiązku69.
zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  J.Gromkowskiego  we  Wrocławiu  250  łóżek
przeznaczonych  do  leczenia  pacjentów  z  podejrzeniem  lub  potwierdzonym  zakażeniem  wirusem  SARS-CoV-2  oraz
10% wskaźnika łóżek respiratorowych w stosunku do wszystkich posiadanych łóżek

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.05.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.204.2020.MB  w  sprawie  obowiązku70.
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  15  łóżek
przeznaczonych  do  leczenia  pacjentów  z  podejrzeniem  lub  potwierdzonym  zakażeniem  wirusem  SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.206.2020.MB w sprawie uchylenia polecenia71.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2020 r. nr BZ-RM.68.2.2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.209.2020 w sprawie nałożenia na Wojewódzki72.
Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu obowiązku pozostawania od dnia 1 czerwca 2020 roku w
stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  4.06.2020  r.  nr  BZ.68.27.2020  w  sprawie  uchylenia  polecenia  Wojewody73.
Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020 r. nr BZ.68.17.2020

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  4.06.2020  r.  nr  BZ.68.27.2020  w  sprawie  zlecenia  Straży  Miejskiej  przez74.
Prezydenta  Wrocławia  dokonywania  od  dnia  5.06.2020 r.  dyslokacji  patroli  straży  gminnych  (miejskich)  zgodnie  ze
wskazaniami  komendantów  właściwych  terytorialnie  jednostek  Policji,  organizacji  wspólnych  patroli  z  Policją,
prowadzenie  innych  form  współpracy  straży  gminnych  (miejskich)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.149.2020.MB(2) w sprawie uchylenia polecenia75.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. nr BZ-RM.6310.149.2020.MB

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.06.2020 r. nr 27/BZ/BOL/COVID-19/2020 w sprawie uchylenia polecenia76.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.06.2020 r. nr 28/BZ/BOL/COVID-19/2020 w sprawie uchylenia polecenia77.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.06.2020 r. nr 29/BZ/BOL/COVID-19/2020 w sprawie uchylenia polecenia78.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.TŚ

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.06.2020 r. nr 30/BZ/BOL/COVID-19/2020 w sprawie uchylenia polecenia79.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020 r. nr BZ.68.17.2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.06.2020 r.  nr 31/BZ/BOL/COVID-19/2020  w sprawie uchylenia Decyzji80.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. nr BZ.68.27.2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.233.2020.MB w sprawie uchylenia polecenia81.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2020 r. (BZ-RM.6310.76.2020.LS)

https://duw.pl/download/1/36057/53DecyzjaWD290520595.pdf
https://duw.pl/download/1/36057/53DecyzjaWD290520595.pdf
https://duw.pl/download/1/36058/54DecyzjaWD290520596.pdf
https://duw.pl/download/1/36058/54DecyzjaWD290520596.pdf
https://duw.pl/download/1/36058/54DecyzjaWD290520596.pdf
https://duw.pl/download/1/36058/54DecyzjaWD290520596.pdf
https://duw.pl/download/1/36059/55DecyzjaWD290520597.pdf
https://duw.pl/download/1/36059/55DecyzjaWD290520597.pdf
https://duw.pl/download/1/36059/55DecyzjaWD290520597.pdf
https://duw.pl/download/1/36059/55DecyzjaWD290520597.pdf
https://duw.pl/download/1/36060/56DecyzjaWD290520598.pdf
https://duw.pl/download/1/36060/56DecyzjaWD290520598.pdf
https://duw.pl/download/1/36060/56DecyzjaWD290520598.pdf
https://duw.pl/download/1/36061/57DecyzjaWD290520722.pdf
https://duw.pl/download/1/36061/57DecyzjaWD290520722.pdf
https://duw.pl/download/1/36062/58DecyzjaWD290520203.pdf
https://duw.pl/download/1/36062/58DecyzjaWD290520203.pdf
https://duw.pl/download/1/36062/58DecyzjaWD290520203.pdf
https://duw.pl/download/1/36062/58DecyzjaWD290520203.pdf
https://duw.pl/download/1/36064/59DecyzjaWD290520204.pdf
https://duw.pl/download/1/36064/59DecyzjaWD290520204.pdf
https://duw.pl/download/1/36064/59DecyzjaWD290520204.pdf
https://duw.pl/download/1/36065/60DecyzjaWD290520206.pdf
https://duw.pl/download/1/36065/60DecyzjaWD290520206.pdf
https://duw.pl/download/1/36066/61DecyzjaWD290520209.pdf
https://duw.pl/download/1/36066/61DecyzjaWD290520209.pdf
https://duw.pl/download/1/36066/61DecyzjaWD290520209.pdf
https://duw.pl/download/1/36162/62DecyzjauchylajacaWD04062027.pdf
https://duw.pl/download/1/36162/62DecyzjauchylajacaWD04062027.pdf
https://duw.pl/download/1/36163/63DecyzjaWD04062027.pdf
https://duw.pl/download/1/36163/63DecyzjaWD04062027.pdf
https://duw.pl/download/1/36163/63DecyzjaWD04062027.pdf
https://duw.pl/download/1/36163/63DecyzjaWD04062027.pdf
https://duw.pl/download/1/36164/64DecyzjauchylajacaWD0906201492.pdf
https://duw.pl/download/1/36164/64DecyzjauchylajacaWD0906201492.pdf
https://duw.pl/download/1/36182/65DecyzjaWDnr2715062020.pdf
https://duw.pl/download/1/36182/65DecyzjaWDnr2715062020.pdf
https://duw.pl/download/1/36183/66DecyzjaWDnr2815062020.pdf
https://duw.pl/download/1/36183/66DecyzjaWDnr2815062020.pdf
https://duw.pl/download/1/36994/00decyzjanr29powiatWalbrzyski.pdf
https://duw.pl/download/1/36994/00decyzjanr29powiatWalbrzyski.pdf
https://duw.pl/download/1/36267/67DecyzjaWDnr30180620.pdf
https://duw.pl/download/1/36267/67DecyzjaWDnr30180620.pdf
https://duw.pl/download/1/36268/68DecyzjaWDnr31180620.pdf
https://duw.pl/download/1/36268/68DecyzjaWDnr31180620.pdf
https://duw.pl/download/1/36490/69DecyzjaWD30062020233.pdf
https://duw.pl/download/1/36490/69DecyzjaWD30062020233.pdf


Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.06.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.59.2020.MB(2)  w  sprawie  nakazania  82.
Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Bolesławcu pozostawania od dnia 3 marca 2020 roku w stanie
podwyższonej  gotowości,  w  celu  przyjęcia  osób  w  stanie  nagłego  zagrożenia  zdrowotnego/  sprostowanie  decyzji  -
postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r. nr BZ-RM.6310.235.2020.MB

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego   z  dnia  30.06.2020  r.  nr  BZ-RM.68.1.2020.MB(2)  w  sprawie  uchylenia  polecenia83.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2020 r. (BZ-RM.68.1.2020)/  sprostowanie decyzji - postanowienie z dnia 2
lipca 2020 r. nr BZ-RM. 68.1.2020.MB(3)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.231.2020.MB w sprawie nakazania Zespołowi84.
Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Powiatowemu  w  Bolesławcu  w  okresie  od  1  lipca  2020  r.  do  odwołania  realizacji
świadczeń  zdrowotnych  wymienionych  w  pkt  1-4

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego   z  dnia  30.06.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.232.2020.MB  w  sprawie  nakazania85.
Wojewódzkiemu Szpitalowi  Specjalistycznemu im.  J.  Gromkowskiego we Wrocławiu  w okresie  od 1  lipca 2020 r.  do
odwołania realizacji świadczeń zdrowotnych wymienionych w pkt 1-3

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.06.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.233.2020.MB(2)  w  sprawie  nakazania86.
Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  we  Wrocławiu  w  okresie  od  1  lipca  2020  r.  do  odwołania  realizacji
świadczeń zdrowotnych wymienionych w pkt 1-3

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.06.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.234.2020.MB(2)  w  sprawie  nakazania87.
Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  w  Legnicy  w  okresie  od  1  lipca  2020  r.  do  odwołania  realizacji
świadczeń  zdrowotnych  wymienionych  w  pkt  1-3

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.234.2020.MB w sprawie zniesienia od88.
dnia  15  marca  2020  roku  wobec  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Legnicy  obowiązku  pozostawania  w
stanie podwyższonej gotowości do przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  10.07.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.59.2020.MB(2)  w  sprawie  nakazania89.
Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc w zakresie oddziału gruźlicy i chorób płuc  - pn. Dolnośląskie Centrum Leczenia
Gruźlicy w Obornikach Śląskich pozostawania od dnia 9 marca 2020 roku w stanie podwyższonej gotowości, w celu
przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  13.07.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.233.2020.MB(3)  w  sprawie  uchylenia90.
polecenia Wojewody Dolnośląskiego wydanego w drodze decyzji administracyjnej nr BZ-RM.6310.233.202Q.MB(2)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.07.2020 r. nr BZ-RM.6310.248.2020.MB w sprawie uchylenia polecenia91.
Wojewody Dolnośląskiego wydanego w drodze decyzji administracyjnej nr BZ-RM.6310.234.2020.MB(2)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.07.2020 r. nr BZ-RM.6310.249.2020.MB w sprawie zniesienia obowiązku92.
pozostawania od dnia 3.03.2020 r. w stanie podwyższonej gotowości do przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego wobec Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.07.2020 r. nr 32/BZ/BOL/COVID-19/2020 w sprawie uchylenia polecenia93.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  21.07.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.249.2020.MB(2)  w  sprawie  zniesienia94.
obowiązku pozostawania od dnia 13.03.2020 r. w stanie podwyższonej gotowości do przyjęcia osób w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego wobec Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.07.2020  r.  nr  BZ-RM.6310.116.2020.MB(2)  w  sprawie  uchylenia95.
polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. nr BZ-RM.6310.116.2020.DC

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  10/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie96.
zabezpieczenia przez Jaworskie Centrum Medyczne Spółka z .o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  11/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie97.
zabezpieczenia  przez  Strzelińskie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  .o.o.  w  upadłości  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie98.
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zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  .o.o.  w
upadłości  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  36/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie99.
zabezpieczenia przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  37/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie100.
zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  13/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w  sprawie101.
zabezpieczenia  przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w  sprawie102.
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Sp.  z  o.o.  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w  sprawie103.
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Sp.  z  o.o.  w  Miliczu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w  sprawie104.
zabezpieczenia przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w  sprawie105.
zabezpieczenia  przez  Dolnośląski  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w  sprawie106.
zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  w  Jeleniej  Górze  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  27/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w  sprawie107.
zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  28/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w  sprawie108.
zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Transplantacji  Krajowym  Bankiem  Dawców  Szpiku  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w  sprawie109.
zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  30/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie110.
zabezpieczenia przez Centrum Medyczne Karpacz SA w Karpaczu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  38/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie111.
zabezpieczenia przez Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. z siedzibą Sokołowsku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP.ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie112.
zabezpieczenia przez Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP.ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie113.
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zabezpieczenia  przez  Szpital  im.  A.  Falkiewicza  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP.ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie114.
zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia  Sp.  z  o.o.  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP.ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie115.
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Bogatyni  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP.ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie116.
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP.ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie117.
zabezpieczenia  przez  Głopgowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  7/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie118.
zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  Ginekologiczno-Położniczy  im.  E.Biernackiego  w  Wałbrzychu  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie119.
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie120.
zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie121.
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  33/2020  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie122.
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  ZOZ  MSWiA  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie123.
zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum  Medyczne  SA  im.  św.  Jana  Pawła  II  w  Polanicy  Zdroju  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  35/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie124.
zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  im.dr  Alfreda  Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji  świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w  sprawie125.
zabezpieczenia  przez  Wielospecjalistyczny  Szpital  -  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Zgorzelcu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  18/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w  sprawie126.
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  19/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  w  sprawie127.
zabezpieczenia przez Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  w  sprawie128.
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  -sprostowanie  decyzji  znak
ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  nr  20/2020-  postanowienie  z  dnia  10.09.2020  r.  znak  ZP-
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https://duw.pl/download/1/37029/90SCMPolanica342020zdnia3092020ZP-ZPSM9663452020EC.pdf
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ZPSM.966.348.2020.UK

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  w  sprawie129.
zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  w  sprawie130.
zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Rehabilitacji  Sp.  z  o.o.  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  w  sprawie131.
zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  24/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  w  sprawie132.
zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  31/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie133.
zabezpieczenia  przez  Izerskie  Centrum  Pulmonologii  i  Chemioterapii  Izer-Med  Sp.  z  o.o.  w  Szklarskiej  Porębie
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.354.2020.SK w sprawie zmiany decyzji z dnia134.
30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.231.2020.MB  i  polecenia  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.355.2020.BP w sprawie zmiany decyzji z dnia135.
25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  i  polecenia  Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.  Jana
Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.356.2020.BP w sprawie zmiany decyzji z dnia136.
30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB  i  polecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.J.
Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.357.2020.BP w sprawie zmiany decyzji z dnia137.
27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB(3)  i  polecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  dla  nerwowo  i  psychicznie
chorych  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.364.2020.JG w sprawie zmiany decyzji z dnia138.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG nr 1/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.374.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z dnia139.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK nr 24/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.373.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z dnia140.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK nr 21/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.349.2020.IS w sprawie zmiany decyzji z dnia141.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS nr 26/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.366.2020.BP w sprawie zmiany decyzji z dnia142.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP nr 18/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.369.2020.EC w sprawie zmiany decyzji z dnia143.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC nr 34/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.371.2020.EC w sprawie zmiany decyzji z dnia144.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC nr 32/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.370.2020.EC w sprawie zmiany decyzji z dnia145.
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https://duw.pl/download/1/37076/121Decyzjanr24z3092020rWOJEWODZKISZPITALSPECJALISTYCZNYWEWROCLAWIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37076/121Decyzjanr24z3092020rWOJEWODZKISZPITALSPECJALISTYCZNYWEWROCLAWIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37076/121Decyzjanr24z3092020rWOJEWODZKISZPITALSPECJALISTYCZNYWEWROCLAWIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37077/122IzerMed312020zdnia3092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37077/122IzerMed312020zdnia3092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37077/122IzerMed312020zdnia3092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37030/91ZP-ZPSM9663542020SKDecyzjaZOZBoleslawiec11092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37030/91ZP-ZPSM9663542020SKDecyzjaZOZBoleslawiec11092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37030/91ZP-ZPSM9663542020SKDecyzjaZOZBoleslawiec11092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37030/91ZP-ZPSM9663542020SKDecyzjaZOZBoleslawiec11092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37031/92skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663552020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37031/92skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663552020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37031/92skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663552020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37031/92skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663552020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37032/93skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663562020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37032/93skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663562020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37032/93skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663562020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37032/93skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663562020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37033/94skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663572020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37033/94skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663572020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37033/94skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663572020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37033/94skandecyzjiz11092020rZP-ZPSM9663572020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37034/97nr1decyzjazdnia14092020rSzpitalimSwJadwigiwTrzebnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37034/97nr1decyzjazdnia14092020rSzpitalimSwJadwigiwTrzebnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37035/95decyzjazdnia14092020rWOJEWODZKISZPITALSPECJALISTYCZNYWEWROCLAWIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37035/95decyzjazdnia14092020rWOJEWODZKISZPITALSPECJALISTYCZNYWEWROCLAWIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37036/96decyzjazdnia14092020rWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37036/96decyzjazdnia14092020rWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37078/130decyzjazdnia14092020rWojewodzkiecentrumSzpitalnekotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37078/130decyzjazdnia14092020rWojewodzkiecentrumSzpitalnekotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37079/131skandecyzjizdnia14092020rZP-ZPSM9663662020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37079/131skandecyzjizdnia14092020rZP-ZPSM9663662020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37080/132zmieniajacazdnia14092020SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/37080/132zmieniajacazdnia14092020SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/37081/133zmieniajacazdnia14092020USK322020.pdf
https://duw.pl/download/1/37081/133zmieniajacazdnia14092020USK322020.pdf
https://duw.pl/download/1/37082/134zmieniajacazdnia14092020Walbrzych352020.pdf


3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC nr 35/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.349.2020.IS w sprawie zmiany decyzji z dnia146.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS nr 25/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.349.2020.IS w sprawie zmiany decyzji z dnia147.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS nr 29/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.365.2020.JG w sprawie zmiany decyzji z dnia148.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.JG nr 6/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.372.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z dnia149.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK nr 20/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.358.2020.SK w sprawie zmiany decyzji z dnia150.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK nr 36/2020

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.376.2020.BP w sprawie zmiany decyzji z dnia151.
27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB(3),  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.357.2020.BP

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.09.2020 r. nr BZ-RM.6310.74.2020.MB(2) w sprawie uchylenia polecenia152.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2020 r. (BZ-RM.6310.74.2020.LS)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.09.2020 r. nr BZ-RM.6310.75.2020.MB(2) w sprawie uchylenia polecenia153.
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2020 r. (BZ-RM.6310.75.2020.LS)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.349.2020.IS w sprawie zmiany decyzji z dnia154.
3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS i
polecenia zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego  z dni 23.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.386.2020.SK w sprawie zabezpieczenia przez155.
Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.391.2020.BP w sprawie zmiany decyzji z dnia156.
30.06.2020r.  znak:  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  11.09.2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.356.2020.BP  i  polecenia
zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  J.Gromkowskiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.09.2020 r. nr ZP-ZPSM.966.395.2020.SK w sprawie zmiany decyzji z dnia157.
30.06.2020r. znak: BZ-RM.6310.231.2020.MB, 11.09.2020 r. znak: ZP-ZPSM.966.354.2020.SK; 23.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.386.2020.SK  i  polecenia  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z158.
dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC  i  polecenia  Specjalistycznemu  Szpitalowi  im.  dra  Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.401.2020.UK w sprawie zmiany decyzji  nr159.
21/2020  z  dnia  3.09.2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.373.2020.UK  i  polecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  w  Legnicy  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  5.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS  w  sprawie  zmiany  decyzji  z160.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS oraz decyzją z dnia 17.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS i polecenia Dolnośląskiemu
Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

https://duw.pl/download/1/37082/134zmieniajacazdnia14092020Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/37083/135decyzjazdnia14092020r-DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37083/135decyzjazdnia14092020r-DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37084/136decyzjazdnia14092020rDolnoslaskieCentrumChorobPlucwewroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37084/136decyzjazdnia14092020rDolnoslaskieCentrumChorobPlucwewroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37085/137decyzjazdnia14092020rGlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/37085/137decyzjazdnia14092020rGlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/37086/138decyzjazdnia14092020rSAMODZIELNYPUBLICZNYZESPOLOPIEKIZDROWOTNEJWSwidnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37086/138decyzjazdnia14092020rSAMODZIELNYPUBLICZNYZESPOLOPIEKIZDROWOTNEJWSwidnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37087/139decyzjazdnia15092020r4WojskowySPZOZ.pdf
https://duw.pl/download/1/37087/139decyzjazdnia15092020r4WojskowySPZOZ.pdf
https://duw.pl/download/1/37088/140skandecyzjiz15092020rZP-ZPSM9663762020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37088/140skandecyzjiz15092020rZP-ZPSM9663762020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37088/140skandecyzjiz15092020rZP-ZPSM9663762020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37254/141DecyzjaWD170920742.pdf
https://duw.pl/download/1/37254/141DecyzjaWD170920742.pdf
https://duw.pl/download/1/37255/142DecyzjaWD170920752.pdf
https://duw.pl/download/1/37255/142DecyzjaWD170920752.pdf
https://duw.pl/download/1/37168/141DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia18092020rzmieniajacadecyzjezdnia03092020DCC.pdf
https://duw.pl/download/1/37168/141DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia18092020rzmieniajacadecyzjezdnia03092020DCC.pdf
https://duw.pl/download/1/37168/141DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia18092020rzmieniajacadecyzjezdnia03092020DCC.pdf
https://duw.pl/download/1/37168/141DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia18092020rzmieniajacadecyzjezdnia03092020DCC.pdf
https://duw.pl/download/1/37244/142ZOZBoleslawiecIIzmiana23092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37244/142ZOZBoleslawiecIIzmiana23092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37244/142ZOZBoleslawiecIIzmiana23092020.pdf
https://duw.pl/download/1/37307/14520200929decyzjaWDWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznyimJGromkowskiegoweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37307/14520200929decyzjaWDWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznyimJGromkowskiegoweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37307/14520200929decyzjaWDWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznyimJGromkowskiegoweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37307/14520200929decyzjaWDWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznyimJGromkowskiegoweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37309/14620200929decyzjaWDZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/37309/14620200929decyzjaWDZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/37309/14620200929decyzjaWDZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/37309/14620200929decyzjaWDZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/37309/14620200929decyzjaWDZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/37331/14720200930decyzjazmieniajacazdnia30092020nr352020SzpitalimSokolowskiegoWalbrzyc.pdf
https://duw.pl/download/1/37331/14720200930decyzjazmieniajacazdnia30092020nr352020SzpitalimSokolowskiegoWalbrzyc.pdf
https://duw.pl/download/1/37331/14720200930decyzjazmieniajacazdnia30092020nr352020SzpitalimSokolowskiegoWalbrzyc.pdf
https://duw.pl/download/1/37331/14720200930decyzjazmieniajacazdnia30092020nr352020SzpitalimSokolowskiegoWalbrzyc.pdf
https://duw.pl/download/1/37334/14862DecyzjaWDzdnia02102020WSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37334/14862DecyzjaWDzdnia02102020WSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37334/14862DecyzjaWDzdnia02102020WSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37334/14862DecyzjaWDzdnia02102020WSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37355/15063DecyzjaWDzmieniajacaz05102020DCCHPWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37355/15063DecyzjaWDzmieniajacaz05102020DCCHPWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37355/15063DecyzjaWDzmieniajacaz05102020DCCHPWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37355/15063DecyzjaWDzmieniajacaz05102020DCCHPWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37355/15063DecyzjaWDzmieniajacaz05102020DCCHPWroclaw.pdf


Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(3) w sprawie zmiany decyzji z161.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC  oraz  decyzją  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC  i  polecenia
Specjalistycznemu Szpitalowi  im.dra  Alfreda  Sokołowskiego  w Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2) w sprawie zmiany decyzji z162.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS, decyzją z dnia 17.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS oraz decyzja z dnia 5.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS i  polecenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS  w  sprawie  zmiany  decyzji  z163.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS  i  polecenia  Dolnośląskiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.T.Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  w  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.429.2020.SK  w  sprawie  zmiany  decyzji  z164.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC  oraz  decyzja  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC  i  polecenia
Specjalistycznemu Szpitalowi im.dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4) w sprawie zmiany decyzji nr165.
10/2020 z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  i polecenia Jaworskiemu Centrum Medycznemu sp.zo.o.
w  Jaworze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.431.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  nr166.
12/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK   i  polecenia  Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki
Zdrowotnej  Szpitalowi  Powiatowemu  w  Dzierżoniowie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.430.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  nr167.
8/2020 z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  i polecenia Powiatowemu Centrum Zdrowia w Kamiennej
Górze  spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.432.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  nr168.
9/2020 z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  i polecenia Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.422.2020.JG  w  sprawie  zmiany  decyzji  z169.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG   i  polecenia  Sanatoriom  Dolnośląskim  spółka  z  o.o.  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.423.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  nr170.
14/2020 z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  i polecenia Powiatowemu Centrum Zdrowia spółka z o.o.
w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.424.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  nr171.
15/2020 z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  i polecenia Milickiemu Centrum Medycznemu spółka z
o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem COVID-19
zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG  w  sprawie  zmiany  decyzji  z172.

https://duw.pl/download/1/37382/15164DecyzjaWDz07102020rSSimSokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37382/15164DecyzjaWDz07102020rSSimSokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37382/15164DecyzjaWDz07102020rSSimSokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37382/15164DecyzjaWDz07102020rSSimSokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37382/15164DecyzjaWDz07102020rSSimSokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37448/15265DecyzjaWDzdnia09102020DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37448/15265DecyzjaWDzdnia09102020DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37448/15265DecyzjaWDzdnia09102020DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37448/15265DecyzjaWDzdnia09102020DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37448/15265DecyzjaWDzdnia09102020DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37449/15366DecyzjaWDz09102020SSimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37449/15366DecyzjaWDz09102020SSimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37449/15366DecyzjaWDz09102020SSimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37449/15366DecyzjaWDz09102020SSimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37449/15366DecyzjaWDz09102020SSimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37450/15467DecyzjaWDz09102020SSimdraASokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37450/15467DecyzjaWDz09102020SSimdraASokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37450/15467DecyzjaWDz09102020SSimdraASokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37450/15467DecyzjaWDz09102020SSimdraASokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37450/15467DecyzjaWDz09102020SSimdraASokolowskiegowWalbrzychu.pdf
https://duw.pl/download/1/37451/15568decyzjajaworskieCentrumMedyczne09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37451/15568decyzjajaworskieCentrumMedyczne09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37451/15568decyzjajaworskieCentrumMedyczne09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37451/15568decyzjajaworskieCentrumMedyczne09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37452/15669decyzjaSzpitalPowiatowyDZierzoniow09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37452/15669decyzjaSzpitalPowiatowyDZierzoniow09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37452/15669decyzjaSzpitalPowiatowyDZierzoniow09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37452/15669decyzjaSzpitalPowiatowyDZierzoniow09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37453/15770decyzjaPowiatoweCentrumZdrowiaKamiennaGora09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37453/15770decyzjaPowiatoweCentrumZdrowiaKamiennaGora09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37453/15770decyzjaPowiatoweCentrumZdrowiaKamiennaGora09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37453/15770decyzjaPowiatoweCentrumZdrowiaKamiennaGora09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37454/15871decyzjaPowiatowyZespolSzpitaliOlesnica09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37454/15871decyzjaPowiatowyZespolSzpitaliOlesnica09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37454/15871decyzjaPowiatowyZespolSzpitaliOlesnica09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37454/15871decyzjaPowiatowyZespolSzpitaliOlesnica09102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37455/15972decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSanatoriowDolnoslaskichSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37455/15972decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSanatoriowDolnoslaskichSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37455/15972decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSanatoriowDolnoslaskichSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37455/15972decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSanatoriowDolnoslaskichSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37456/16073DecyzjaWDz09102020rPCZwLwowkuSlaskim.pdf
https://duw.pl/download/1/37456/16073DecyzjaWDz09102020rPCZwLwowkuSlaskim.pdf
https://duw.pl/download/1/37456/16073DecyzjaWDz09102020rPCZwLwowkuSlaskim.pdf
https://duw.pl/download/1/37456/16073DecyzjaWDz09102020rPCZwLwowkuSlaskim.pdf
https://duw.pl/download/1/37457/16174DecyzjaWDz09102020rMilickieCentrumMedyczneZP-ZPSM9664242020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37457/16174DecyzjaWDz09102020rMilickieCentrumMedyczneZP-ZPSM9664242020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37457/16174DecyzjaWDz09102020rMilickieCentrumMedyczneZP-ZPSM9664242020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37457/16174DecyzjaWDz09102020rMilickieCentrumMedyczneZP-ZPSM9664242020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37458/16275decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaBystrzyckiegoCentrumZdrowiaSpz.pdf


dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  i polecenia Bystrzyckiemu Centrum Zdrowia spółka z o.o. realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG  w  sprawie  zmiany  decyzji  z173.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG   i  polecenia  Samodzielnemu  Publicznemu  Zespołowi  Opieki
Zdrowotnej  w  Bogatyni  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  nr174.
16/2020 z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  i polecenia Szpitalowi Powiatowemu w Złotoryi spółka z
o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem COVID-19
zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.426.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  nr175.
17/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP   i  polecenia  Wielospecjalistycznemu  Szpitalowi-
Samodzielnemu  Publicznemu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Zgorzelcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  nr176.
32/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  oraz  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC  i  polecenia  Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.  J.  Mikulicza-Radeckiego  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  nr177.
34/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  oraz  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC  i  polecenia  Specjalistycznemu  Centrum  Medycznemu  SA  w  Polanicy-Zdroju  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z178.
dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG oraz decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG i
polecenia Szpitalowi im. Św.J.Śląskiej w Trzebnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG  w  sprawie  zmiany  decyzji  z179.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  i  polecenia  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.436.2020.UK w sprawie zmiany decyzji  nr180.
23/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  i  polecenia  Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki
Zdrowotnej  Łużyckiemu  Centrum  Medycznemu  w  Lubaniu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.437.2020.UK w sprawie zmiany decyzji  nr181.
19/2020 z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK i polecenia Miedziowemu Centrum Zdrowia SA w Lubinie
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK w sprawie zmiany decyzji  nr182.
22/2020 z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK i polecenia Dolnośląskiemu Centrum Rehabilitacji spółka
z  o.o.  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.435.2020.UK w sprawie zmiany decyzji  nr183.
24/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  oraz  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.374.2020.UK  i  polecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

https://duw.pl/download/1/37458/16275decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaBystrzyckiegoCentrumZdrowiaSpz.pdf
https://duw.pl/download/1/37458/16275decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaBystrzyckiegoCentrumZdrowiaSpz.pdf
https://duw.pl/download/1/37458/16275decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaBystrzyckiegoCentrumZdrowiaSpz.pdf
https://duw.pl/download/1/37459/16376decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSPZOZwBogatyni.pdf
https://duw.pl/download/1/37459/16376decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSPZOZwBogatyni.pdf
https://duw.pl/download/1/37459/16376decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSPZOZwBogatyni.pdf
https://duw.pl/download/1/37459/16376decyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSPZOZwBogatyni.pdf
https://duw.pl/download/1/37460/16477Decyzjaz09102020rSzpitalPowiatowywZlotoryiZP-ZPSM9664252020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37460/16477Decyzjaz09102020rSzpitalPowiatowywZlotoryiZP-ZPSM9664252020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37460/16477Decyzjaz09102020rSzpitalPowiatowywZlotoryiZP-ZPSM9664252020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37460/16477Decyzjaz09102020rSzpitalPowiatowywZlotoryiZP-ZPSM9664252020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37461/16578Decyzjaz09102020rWSSPZOZwZgorzelcuZP-ZPSM9664262020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37461/16578Decyzjaz09102020rWSSPZOZwZgorzelcuZP-ZPSM9664262020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37461/16578Decyzjaz09102020rWSSPZOZwZgorzelcuZP-ZPSM9664262020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37461/16578Decyzjaz09102020rWSSPZOZwZgorzelcuZP-ZPSM9664262020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37462/16679Decyzjaz09102020rUSKweWroclawiuZP-ZPSM9664272020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37462/16679Decyzjaz09102020rUSKweWroclawiuZP-ZPSM9664272020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37462/16679Decyzjaz09102020rUSKweWroclawiuZP-ZPSM9664272020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37462/16679Decyzjaz09102020rUSKweWroclawiuZP-ZPSM9664272020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37462/16679Decyzjaz09102020rUSKweWroclawiuZP-ZPSM9664272020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37463/16780Decyzjaz09102020rSCMwPolanicyZdrojuZP-ZPSM9664282020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37463/16780Decyzjaz09102020rSCMwPolanicyZdrojuZP-ZPSM9664282020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37463/16780Decyzjaz09102020rSCMwPolanicyZdrojuZP-ZPSM9664282020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37463/16780Decyzjaz09102020rSCMwPolanicyZdrojuZP-ZPSM9664282020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37463/16780Decyzjaz09102020rSCMwPolanicyZdrojuZP-ZPSM9664282020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37464/16881DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSzpitalaimSwJadwigiSlaskiejwTr.pdf
https://duw.pl/download/1/37464/16881DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSzpitalaimSwJadwigiSlaskiejwTr.pdf
https://duw.pl/download/1/37464/16881DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSzpitalaimSwJadwigiSlaskiejwTr.pdf
https://duw.pl/download/1/37464/16881DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaSzpitalaimSwJadwigiSlaskiejwTr.pdf
https://duw.pl/download/1/37465/16982DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaZespoluOpiekiZdrowotnejwOlawie.pdf
https://duw.pl/download/1/37465/16982DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaZespoluOpiekiZdrowotnejwOlawie.pdf
https://duw.pl/download/1/37465/16982DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaZespoluOpiekiZdrowotnejwOlawie.pdf
https://duw.pl/download/1/37465/16982DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia9102020rdlaZespoluOpiekiZdrowotnejwOlawie.pdf
https://duw.pl/download/1/37466/17083DecyzjaWDz09102020NZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIUSPZOO.pdf
https://duw.pl/download/1/37466/17083DecyzjaWDz09102020NZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIUSPZOO.pdf
https://duw.pl/download/1/37466/17083DecyzjaWDz09102020NZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIUSPZOO.pdf
https://duw.pl/download/1/37466/17083DecyzjaWDz09102020NZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIUSPZOO.pdf
https://duw.pl/download/1/37467/17184DecyzjaWDz09102020MiedzioweCentrumZdrowiaLubin.pdf
https://duw.pl/download/1/37467/17184DecyzjaWDz09102020MiedzioweCentrumZdrowiaLubin.pdf
https://duw.pl/download/1/37467/17184DecyzjaWDz09102020MiedzioweCentrumZdrowiaLubin.pdf
https://duw.pl/download/1/37467/17184DecyzjaWDz09102020MiedzioweCentrumZdrowiaLubin.pdf
https://duw.pl/download/1/37468/17285DecyzjaEDz09102020DolnoslaskieCentrumRehab.pdf
https://duw.pl/download/1/37468/17285DecyzjaEDz09102020DolnoslaskieCentrumRehab.pdf
https://duw.pl/download/1/37468/17285DecyzjaEDz09102020DolnoslaskieCentrumRehab.pdf
https://duw.pl/download/1/37468/17285DecyzjaEDz09102020DolnoslaskieCentrumRehab.pdf
https://duw.pl/download/1/37469/17386DecyzjaWDz09102020WojewSzpitSpecjalistweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37469/17386DecyzjaWDz09102020WojewSzpitSpecjalistweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37469/17386DecyzjaWDz09102020WojewSzpitSpecjalistweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37469/17386DecyzjaWDz09102020WojewSzpitSpecjalistweWroclawiu.pdf


Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP  w  sprawie  zmiany  decyzji  z184.
dnia  30.09.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP oraz decyzją z dnia 29.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.391.2020.BP i polecenia Wojewódzkiemu
Szpitalowi Specjalistycznemu im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią  sprostowana  postanowieniem  z
dnia 12.10.2020 r. ZP-ZPSM.966.434.2020.BP

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  12.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS  w sprawie  zmiany decyzji  z185.
dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.IS, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS i
polecenia  Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny  Jeleniogórskiej  w  Jeleniej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią
sprostowanie  postanowieniem  z  dnia  13.10.2020  r.  nr  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(2)  do  przedmiotowej  decyzji

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.446.2020.UK w sprawie zmiany decyzji nr186.
19/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.437.2020.UK  i  polecenia  Miedziowemu  Centrum  Zdrowia  SA  w  Lubinie  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią
sprostowanie  postanowieniem  z  dnia  13.10.2020  r.  nr  ZP-ZPSM.966.453.2020.UK  do  przedmiotowej  decyzji

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.447.2020.UK w sprawie zmiany decyzji nr187.
21/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.473.2020.UK oraz decyzją z dnia 2.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.401.2020.UK i polecenia Wojewódzkiemu
Szpitalowi  Specjalistycznemu  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji188.
12.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.447.2020.UK,  i  polecenia Wojewódzkiemu Szpitalowi  Specjalistycznemu w Legnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  12.10.2020  r.  nr  33-69/BZ/BOL/COVID-19/2020  w  sprawie  BZ-189.
BOL.68.63.2020.TŚ i polecenia Prezydentom i Burmistrzom JST organizacji pracy straży miejskiej w celu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.445.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z190.
dnia  15.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.358.SK  i  polecenia  4  Wojskowemu  Szpitalowi  Klinicznemu  z  Polikliniką
Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.UK(5) w sprawie zmiany decyzji191.
z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.EC,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  decyzją  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.UK,  decyzją  z  dnia  7.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.UK  oraz  decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC  i  polecenia
Specjalistycznemu  Szpitalowi  im.  dra  A.Sokołowskiego  w  Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z192.
dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.JG, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG i
polecenia  Głogowskiemu Szpitalowi  Powiatowemu spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z193.
dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.JG, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG
oraz decyzją z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2) i polecenia Szpitalowi im. dŚw. Jadwigi Śląskiej w
Trzebnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(2) w sprawie zmiany decyzji z194.
dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.IS, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS

https://duw.pl/download/1/37475/17487DecyzjaWDz09102020WojewSzpitSpecjalistimJGromkowskiegoweWroclawiu.pdf
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https://duw.pl/download/1/37500/177decyzjazdnia12102020rWojSzpitSpecjwLegnicy.pdf
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oraz  decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS  i  polecenia  Dolnośląskiemu  Szpitalowi
Specjalistycznemu  im.T.Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.IG(2) w sprawie zmiany decyzji z195.
dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.IS, zmienionej decyzją z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG i
polecenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z196.
dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP i polecenia Milickiemu Centrum Medycznemu sp. z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z197.
dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK i polecenia Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.389.2020.EC(1) w sprawie zmiany decyzji198.
z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.EC i polecenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
MSWiA  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z199.
dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP  i  polecenia  Powiatowemu  Centrum  Zdrowia  sp.  z  o.o.  w  Lwówku  Śląskim  Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z200.
dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.372.2020.UK  i  polecenia  Samodzielnemu  Publicznemu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z201.
dnia  3.09.2020  r.  nr  24/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.  UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.374.2020.UK  oraz  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.435.2020.UK  i  polecenia  Wojewódzkiemu
Szpitalowi  Specjalistycznemu  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z202.
dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK i polecenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Łużyckiemu Centrum Medycznemu
w  Lubaniu  sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(3) w sprawie zmiany decyzji z203.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.449.2020.IS, decyzją z dnia 17.09.2020 r.  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS oraz decyzją z dnia 5.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.403.2020.IS i polecenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK w sprawie zmiany decyzji nr204.
8/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK  i  polecenia  Powiatowemu  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK w sprawie zmiany decyzji nr205.
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12/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.2020.SK  i  polecenia  Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Powiatowemu  w
Dzierżoniowie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19 zgodnie z jego treścią  

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z206.
dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.SK i polecenia Wielospecjalistycznemu Szpitalowi-Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej  w  Zgorzelcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią         

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z207.
dnia  3.09.2020  r.  nr  18/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.366.2020.BP i polecenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią         

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.481.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z208.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS, decyzją z dnia 9.10.2020 r. znak ZP_ZPSM.966.418.2020.IS oraz decyzją z dnia 14.10.2020 r.
znak:  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS  (2)   i  polecenia  Dolnośląskiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.T.Marciniaka  -
Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią     

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.480.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z209.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1)  i  polecenia  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  MSWiA  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji210.
z dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.3450.UK, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.379.2020.UK,
decyzją z dnia 9.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.435.2020.UK oraz decyzja z dnia 14.109.2020 r.ZP-ZPSM.464.29020.UK i
polecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią    

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z211.
dnia 3.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.345.EC, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.371.2020.EC
oraz decyzją z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.427.2020.BP i polecenia Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im.
J.Miukulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią   

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 16.10.2020 r.  znak BZ-RM.6310.169.2020.MB w sprawie zmiany decyzji  z212.
dnia  30.04.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.169.2020.MB(3)  i  polecenia  Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.
J.Miukulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią   

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.486.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i213.
prowadzenia przez Specjalistyczny Szpital im.dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu izolatorium 

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.468.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i214.
prowadzenia przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu izolatorium

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK w sprawie zmiany decyzji nr215.
21/2020  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.373.2020.UK, decyzją z dnia 2.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.401.2020.UK oraz decyzją z dnia 12.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK  i  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2)  i  polecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi
Specjalistycznemu w Legnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią  

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z216.
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dnia  13.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.445.2020.BP  i  polecenia  4  Wojskowemu  Szpitalowi  Klinicznemu  z  Polikliniką  
Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.503.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z217.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1)  oraz  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.480.2020.JG  i  polecenia
Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  MSWiA  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP w sprawie zmiany decyzji nr218.
13/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  i  polecenia  Powiatowemu  Centrum  Medycznemu  w
Wołowie  sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią   

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.499.2020.SK w sprawie zmiany decyzji nr219.
11/2020 z dnia 3.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK i  polecenia  Strzelińskiemu Centrum Medycznemu sp. z
o.o. w upadłości w Strzelinie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią  

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.509.2020.UK w sprawie uchylenia decyzji z220.
dnia  3.09.2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.437.2020.UK  oraz  z  dnia
12.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.446.2020.UK

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP w sprawie zmiany decyzji nr221.
15/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.458.2020.BP  i  polecenia  Milickiemu
Centrum  Medycznemu  sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią  

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4) w sprawie zmiany decyzji z222.
dnia  3.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,
decyzją  z  dnia  17.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  decyzją  z  dnia  5.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(2)  oraz  decyzją  z  dnia  15.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(3)  i  polecenia
Dolnośląskiemu  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji z223.
dnia  29.05.2020r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB,  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020r.znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP  i  polecenia  Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.369.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z224.
dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG,  zmienionej  decyzją  z  dnia  13.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG(2)  i  polecenia  Głogowskiemu  Szpitalowi  Powiatowemu  spółka  z  o.o.  w  Głogowie  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji225.
nr  23/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK oraz decyzją z dnia 14.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.BP i polecenia Niepublicznemu
Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckiemu  Centrum  Medycznemu  w  Lubaniu  sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.533.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i226.
prowadzenia przez 4 Wojkowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu izolatorium

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020r. znak ZP-KNPS.68.7.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia227.
działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020r. znak ZP-KNPS.68.8.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia228.

https://duw.pl/download/1/37633/205118Decyzjaz201020204WojskowySPZOZWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37633/205118Decyzjaz201020204WojskowySPZOZWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37633/205118Decyzjaz201020204WojskowySPZOZWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37634/206119Decyzjaz20102020zmieniajacaMSWiAWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37634/206119Decyzjaz20102020zmieniajacaMSWiAWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37634/206119Decyzjaz20102020zmieniajacaMSWiAWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37634/206119Decyzjaz20102020zmieniajacaMSWiAWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37634/206119Decyzjaz20102020zmieniajacaMSWiAWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37635/207120Decyzjaz20102020rZP-ZPSM9665002020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37635/207120Decyzjaz20102020rZP-ZPSM9665002020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37635/207120Decyzjaz20102020rZP-ZPSM9665002020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37635/207120Decyzjaz20102020rZP-ZPSM9665002020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37636/208121Decyzjazdnia20102020StrzelinskieCentrumMedycznespzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37636/208121Decyzjazdnia20102020StrzelinskieCentrumMedycznespzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37636/208121Decyzjazdnia20102020StrzelinskieCentrumMedycznespzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37636/208121Decyzjazdnia20102020StrzelinskieCentrumMedycznespzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37637/deczdnia151020rMiedzioweCentrumZdrowiaSpakcyjna.pdf
https://duw.pl/download/1/37637/deczdnia151020rMiedzioweCentrumZdrowiaSpakcyjna.pdf
https://duw.pl/download/1/37637/deczdnia151020rMiedzioweCentrumZdrowiaSpakcyjna.pdf
https://duw.pl/download/1/37652/210skandecyzjiz22102020rZP-ZPSM9665182020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37652/210skandecyzjiz22102020rZP-ZPSM9665182020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37652/210skandecyzjiz22102020rZP-ZPSM9665182020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37652/210skandecyzjiz22102020rZP-ZPSM9665182020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37652/210skandecyzjiz22102020rZP-ZPSM9665182020BP.pdf
https://duw.pl/download/1/37661/211124Decyzjazdnia23102020rznakZP-ZPSM9664032020IS4DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37661/211124Decyzjazdnia23102020rznakZP-ZPSM9664032020IS4DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37661/211124Decyzjazdnia23102020rznakZP-ZPSM9664032020IS4DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37661/211124Decyzjazdnia23102020rznakZP-ZPSM9664032020IS4DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37661/211124Decyzjazdnia23102020rznakZP-ZPSM9664032020IS4DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37661/211124Decyzjazdnia23102020rznakZP-ZPSM9664032020IS4DCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37662/212125Decyzjaz23102020rZP-ZPSM9663552020BP2USKWroclawulChalubinskiego2-2a.pdf
https://duw.pl/download/1/37662/212125Decyzjaz23102020rZP-ZPSM9663552020BP2USKWroclawulChalubinskiego2-2a.pdf
https://duw.pl/download/1/37662/212125Decyzjaz23102020rZP-ZPSM9663552020BP2USKWroclawulChalubinskiego2-2a.pdf
https://duw.pl/download/1/37662/212125Decyzjaz23102020rZP-ZPSM9663552020BP2USKWroclawulChalubinskiego2-2a.pdf
https://duw.pl/download/1/37663/213126Decyzjazdnia23102020rZP-ZPSM9663652020JG3GlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/37663/213126Decyzjazdnia23102020rZP-ZPSM9663652020JG3GlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/37663/213126Decyzjazdnia23102020rZP-ZPSM9663652020JG3GlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/37663/213126Decyzjazdnia23102020rZP-ZPSM9663652020JG3GlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/37663/213126Decyzjazdnia23102020rZP-ZPSM9663652020JG3GlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/37664/214127Decyzjazdnia23102020rNZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37664/214127Decyzjazdnia23102020rNZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37664/214127Decyzjazdnia23102020rNZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37664/214127Decyzjazdnia23102020rNZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37664/214127Decyzjazdnia23102020rNZOZLUZYCKIECENTRUMMEDYCZNEWLUBANIU.pdf
https://duw.pl/download/1/37665/215128Decyzjazdnia23102020rIZOLATORIUM4WojskowySzpitalKlinicznyweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37665/215128Decyzjazdnia23102020rIZOLATORIUM4WojskowySzpitalKlinicznyweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37686/216decyzjaPrezydentWroclawia23102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37686/216decyzjaPrezydentWroclawia23102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37687/217decyzjaStarostaLubanski23102020.pdf


działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji229.
nr  9/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK  oraz  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK  i  polecenia  Powiatowemu
Zespołowi Szpitali w Oleśnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji230.
nr  12/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.2020.SK oraz decyzją z dnia 16.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK i polecenia Niepublicznemu
Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Powiatowemu  w  Dzierżoniowie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji231.
nr  18/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.466.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP  i  polecenia  Zespołowi
Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji232.
nr  20/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.372.2020.UK  oraz  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK  i  polecenia  Samodzielnemu
Publicznemu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji233.
nr  21/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.373.2020.UK,  decyzją  z  2.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK  oraz  ZP-ZPSM.066.447.2020.UK(2)  oraz
decyzją  z  dnia  19.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK  i  polecenia  Wojewódzkiemu  Szpitalowi
Specjalistycznemu w Legnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(3) w sprawie zmiany decyzji z234.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS
oraz decyzją z 12.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS i polecenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny
Jeleniogórskiej  w  Jeleniej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020r. znak ZP-KNPS.68.9.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia235.
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  26.10.2020r.  znak  ZP-KNPS.68.10.2020.EZ  w  sprawie  czasowego236.
zawieszenia działalności Dziennych Domów Pomocy "Na Ciepłej", "Pogodna Jesień", "Senior+", "Przyjaciele Seniorów"
na terenie Gminy Wrocław

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  26.10.2020r.  znak  ZP-KNPS.68.11.2020.EZ  w  sprawie  czasowego237.
zawieszenia działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  26.10.2020r.  znak  ZP-KNPS.68.12.2020.EZ  w  sprawie  czasowego238.
zawieszenia działalności Dziennego Domu Senior+ w Jaszkowej Górnej

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  26.10.2020r.  znak  ZP-KNPS.68.13.2020.EZ  w  sprawie  czasowego239.
zawieszenia działalności placówek pobytu dziennego na terenie Wałbrzycha

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji z240.
dnia  20.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK  i  polecenia  4  Wojskowemu  Szpitalowi  Klinicznemu  z  Polikliniką
Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego dnia 29.10.2020r. znak ZP-KNPS.68.14.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia241.

https://duw.pl/download/1/37687/217decyzjaStarostaLubanski23102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37689/218129Decyzjazdnia26102020PowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37689/218129Decyzjazdnia26102020PowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37689/218129Decyzjazdnia26102020PowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37689/218129Decyzjazdnia26102020PowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37689/218129Decyzjazdnia26102020PowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37690/219130Decyzjaz26102020NZOZSzpitalPowiatowywDzierzoniowie.pdf
https://duw.pl/download/1/37690/219130Decyzjaz26102020NZOZSzpitalPowiatowywDzierzoniowie.pdf
https://duw.pl/download/1/37690/219130Decyzjaz26102020NZOZSzpitalPowiatowywDzierzoniowie.pdf
https://duw.pl/download/1/37690/219130Decyzjaz26102020NZOZSzpitalPowiatowywDzierzoniowie.pdf
https://duw.pl/download/1/37690/219130Decyzjaz26102020NZOZSzpitalPowiatowywDzierzoniowie.pdf
https://duw.pl/download/1/37691/220131Decyzjiz26102020rZP-ZPSM9664752020BP2ZOZwKlodzku.pdf
https://duw.pl/download/1/37691/220131Decyzjiz26102020rZP-ZPSM9664752020BP2ZOZwKlodzku.pdf
https://duw.pl/download/1/37691/220131Decyzjiz26102020rZP-ZPSM9664752020BP2ZOZwKlodzku.pdf
https://duw.pl/download/1/37691/220131Decyzjiz26102020rZP-ZPSM9664752020BP2ZOZwKlodzku.pdf
https://duw.pl/download/1/37691/220131Decyzjiz26102020rZP-ZPSM9664752020BP2ZOZwKlodzku.pdf
https://duw.pl/download/1/37692/221132Decyzjazdnia26102020rSPZOZwSwidnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37692/221132Decyzjazdnia26102020rSPZOZwSwidnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37692/221132Decyzjazdnia26102020rSPZOZwSwidnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37692/221132Decyzjazdnia26102020rSPZOZwSwidnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37692/221132Decyzjazdnia26102020rSPZOZwSwidnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37693/222133Decyzjazdnia26102020rWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37693/222133Decyzjazdnia26102020rWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37693/222133Decyzjazdnia26102020rWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37693/222133Decyzjazdnia26102020rWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37693/222133Decyzjazdnia26102020rWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37693/222133Decyzjazdnia26102020rWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37695/223JeleniaGorascan2020-10-2615-22-01.pdf
https://duw.pl/download/1/37695/223JeleniaGorascan2020-10-2615-22-01.pdf
https://duw.pl/download/1/37695/223JeleniaGorascan2020-10-2615-22-01.pdf
https://duw.pl/download/1/37695/223JeleniaGorascan2020-10-2615-22-01.pdf
https://duw.pl/download/1/37695/223JeleniaGorascan2020-10-2615-22-01.pdf
https://duw.pl/download/1/37713/2259BurmistrzDzierzoniowa.pdf
https://duw.pl/download/1/37713/2259BurmistrzDzierzoniowa.pdf
https://duw.pl/download/1/37714/22610PrezydentWroclawiaDDP.pdf
https://duw.pl/download/1/37714/22610PrezydentWroclawiaDDP.pdf
https://duw.pl/download/1/37714/22610PrezydentWroclawiaDDP.pdf
https://duw.pl/download/1/37715/22711StarostaKamiennogorski.pdf
https://duw.pl/download/1/37715/22711StarostaKamiennogorski.pdf
https://duw.pl/download/1/37728/22812WojtGminyKlodzko.pdf
https://duw.pl/download/1/37728/22812WojtGminyKlodzko.pdf
https://duw.pl/download/1/37729/22913PrezydentWalbrzycha.pdf
https://duw.pl/download/1/37729/22913PrezydentWalbrzycha.pdf
https://duw.pl/download/1/37711/224135Decyzjazdnia27102020r4WojskowySzpitalzPoliklinikaSPZOZWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37711/224135Decyzjazdnia27102020r4WojskowySzpitalzPoliklinikaSPZOZWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37711/224135Decyzjazdnia27102020r4WojskowySzpitalzPoliklinikaSPZOZWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37711/224135Decyzjazdnia27102020r4WojskowySzpitalzPoliklinikaSPZOZWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37777/23014BurmistrzDzierzoniowa2112020.pdf


działalności Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(4) w sprawie zmiany decyzji z242.
dnia  3.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,
decyzją  z  dnia  12.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS  oraz  decyzją  z  dnia  26.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.433.2020.IS(3)  i  polecenia  Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny  Jeleniogórskiej  w  Jeleniej  Górze
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3) w sprawie zmiany decyzji z243.
dnia  3.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,
decyzją  z  dnia  9.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS,  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2)  oraz  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG  i  polecenia
Dolnośląskiemu  szpitalowi  Specjalistycznemu  im.T.Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego  z  dnia  30.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC w sprawie  zmiany  decyzji  z244.
dnia 3.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.345.EC, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,
decyzją  z  dnia  30.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  decyzją  z  dnia  7.10.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC, decyzją z dnia 9.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC oraz decyzją z dnia 13.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC  i  polecenia  Specjalistycznemu  Szpitalowi  im.dra  A.Sokołowskiego  w  Wałbrzychu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z245.
dnia  3.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.345.JG,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG i
polecenia Bystrzyckiemu Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.10.2020r.  znak  BZ-RM.6310.357.2020.BK(1)  w  sprawie  utworzenia246.
całodobowego stanowiska koordynującego przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.10.2020r.  znak  BZ-RM.6310.357.2020.BK  w  sprawie  utworzenia247.
całodobowego stanowiska koordynującego przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.10.2020r.  znak  BZ-RM.6310.116.2020.MB(3)  w  sprawie  zmniejszenia248.
obsady osobowej w zespole transportu medycznego

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji z249.
dnia 30.06.2020r. znak BZ-RM.6310.231.2020.MB, zmienionej decyzją z dnia 11.09.2020r. ZP-ZPSM.966.354.2020.SK,
zmienionej  decyzją  z  dnia  23.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK  oraz  decyzją  z  dnia  29.10.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK  i  polecenia  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Powiatowemu  w  Bolesławcu  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.499.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji z250.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.499.2020.SK i polecenia Strzelińskiemu Centrum Medycznemu sp. z o.o. w upadłości w Strzelinie realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji z251.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.373.2020.UK,  decyzją  z  dnia  12.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK  i  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK  oraz  decyzją  z  dnia
26.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2) i polecenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

https://duw.pl/download/1/37777/23014BurmistrzDzierzoniowa2112020.pdf
https://duw.pl/download/1/37736/230136Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664432020IS4WCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37736/230136Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664432020IS4WCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37736/230136Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664432020IS4WCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37736/230136Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664432020IS4WCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37736/230136Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664432020IS4WCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37736/230136Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664432020IS4WCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37737/231137Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664182020IS3DSSimTMarciniakaWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37737/231137Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664182020IS3DSSimTMarciniakaWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37737/231137Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664182020IS3DSSimTMarciniakaWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37737/231137Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664182020IS3DSSimTMarciniakaWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37737/231137Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664182020IS3DSSimTMarciniakaWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37737/231137Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664182020IS3DSSimTMarciniakaWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37737/231137Decyzjazdnia30102020rznakZP-ZPSM9664182020IS3DSSimTMarciniakaWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37738/232138Decyzjazdnia30102020Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/37738/232138Decyzjazdnia30102020Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/37738/232138Decyzjazdnia30102020Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/37738/232138Decyzjazdnia30102020Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/37738/232138Decyzjazdnia30102020Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/37738/232138Decyzjazdnia30102020Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/37738/232138Decyzjazdnia30102020Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/37739/233139Decyzjazdnia301022020rBystrzyckieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37739/233139Decyzjazdnia301022020rBystrzyckieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37739/233139Decyzjazdnia301022020rBystrzyckieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37739/233139Decyzjazdnia301022020rBystrzyckieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37745/234DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia30102020PRLegnicaBZ-RM63103572020BK1.pdf
https://duw.pl/download/1/37745/234DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia30102020PRLegnicaBZ-RM63103572020BK1.pdf
https://duw.pl/download/1/37746/235DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia30102020PRWroclawBZ-RM63103572020BK.pdf
https://duw.pl/download/1/37746/235DecyzjaWojewodyDolnoslaskiegozdnia30102020PRWroclawBZ-RM63103572020BK.pdf
https://duw.pl/download/1/37747/236Decyzjazdnia30102020rNFZ.pdf
https://duw.pl/download/1/37747/236Decyzjazdnia30102020rNFZ.pdf
https://duw.pl/download/1/37748/237140ZOZBoleslawiecdecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37748/237140ZOZBoleslawiecdecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37748/237140ZOZBoleslawiecdecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37748/237140ZOZBoleslawiecdecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37748/237140ZOZBoleslawiecdecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37748/237140ZOZBoleslawiecdecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37749/238141StrzelinskieCentrumMedycznedecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37749/238141StrzelinskieCentrumMedycznedecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37749/238141StrzelinskieCentrumMedycznedecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37749/238141StrzelinskieCentrumMedycznedecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37749/238141StrzelinskieCentrumMedycznedecyzjaz30102020.pdf
https://duw.pl/download/1/37750/289142deczdnia30102020rWojSzpitwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37750/289142deczdnia30102020rWojSzpitwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37750/289142deczdnia30102020rWojSzpitwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37750/289142deczdnia30102020rWojSzpitwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37750/289142deczdnia30102020rWojSzpitwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37750/289142deczdnia30102020rWojSzpitwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37750/289142deczdnia30102020rWojSzpitwLegnicy.pdf


Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.429.2020.SK(2)  w  sprawie  uchylenia252.
decyzji  z  dnia  10.09.2020  nr  10/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  i  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.429.2020.SK

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.587.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i253.
prowadzenia przez Uzdrowisko Lądek-Długopole SA w Lądku Zdroju izolatorium

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.588.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i254.
prowadzenia przez Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA w Szczawnie Zdroju  izolatorium

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.589.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i255.
prowadzenia przez Uzdrowisko Cieplica sp.z o.o. - grupa PGU w Jeleniej Górze izolatorium

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.590.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i256.
prowadzenia przez Uzdrowisko Kłodzkie SA - grupa PGU w Polanicy Zdroju izolatorium

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.591.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i257.
prowadzenia przez Uzdrowisko Kłodzkie SA - grupa PGU w Polanicy Zdroju izolatorium

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2.11.2020r. znak ZP-KNPS.68.15.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia258.
działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2.11.2020r. znak ZP-KNPS.68.16.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia259.
działalności Klubu Senior+ oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świerzawie

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2.11.2020r. znak ZP-KNPS.68.17.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia260.
działalności Ośrodka Wsparcia Pod Zielonym Dębem w Jaworze

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3.11.2020r. znak ZP-KNPS.68.18.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia261.
działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Opolnie Zdroju 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji z262.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.366.2020.BP, decyzją z dnia 16.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP oraz decyzją z dnia 26.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2)  i  polecenia  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji nr263.
14/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP  i  polecenia  Powiatowemu
Centrum Zdrowia spółce z o.o. w Lwówku Śląskim realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji nr264.
15/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.458.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia
14.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP  i  polecenia  Milickiemu  Centrum  Medycznemu  Spółka  z  o.o.  w  Miliczu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(5) w sprawie zmiany decyzji  z265.
dnia  3.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,
decyzją  z  dnia  17.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  decyzją  z  dnia  5.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(2),  decyzją  z  dnia  15.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(3)  oraz  decyzją  z  dnia
23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4)  i  polecenia  Dolnośląskiemu  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(4) w sprawie zmiany decyzji  z266.
dnia  3.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,
decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS,  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  decyzją  z  dnia  30.10.2020r.
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https://duw.pl/download/1/37780/24715StarostaStrzelinski.pdf
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https://duw.pl/download/1/38251/25018StarostaZgorzelecki.pdf
https://duw.pl/download/1/38251/25018StarostaZgorzelecki.pdf
https://duw.pl/download/1/37799/248152Decyzjaz03112020rZP-ZPSM9664752020BP3.pdf
https://duw.pl/download/1/37799/248152Decyzjaz03112020rZP-ZPSM9664752020BP3.pdf
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https://duw.pl/download/1/37799/248152Decyzjaz03112020rZP-ZPSM9664752020BP3.pdf
https://duw.pl/download/1/37800/249153Decyzjaz03112020rZP-ZPSM9664572020BP2.pdf
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https://duw.pl/download/1/37802/250154Decyzjaz03112020rZP-ZPSM9665182020BP2.pdf
https://duw.pl/download/1/37802/250154Decyzjaz03112020rZP-ZPSM9665182020BP2.pdf
https://duw.pl/download/1/37802/250154Decyzjaz03112020rZP-ZPSM9665182020BP2.pdf
https://duw.pl/download/1/37802/250154Decyzjaz03112020rZP-ZPSM9665182020BP2.pdf
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znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3)  i  polecenia  Dolnośląskiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.T.Marciniaka  -
Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji z267.
dnia 27.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(2) i polecenia 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką
Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  4.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z268.
dnia 3.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC,  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.369.2020.EC oraz
decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.428.2020.BP  i  polecenia  Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w
Polanicy Zdroju realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem
COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  4.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z269.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC,  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.389.2020.EC(1),
decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.480.2020.JG  oraz  decyzją  z  dnia  20.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC i polecenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z270.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG,  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG  i
polecenia  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Bogatyni  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji nr271.
23/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK  oraz  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK  i  decyzją  z  dnia
23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2)   i  polecenia  Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej
Łużyckiemu  Centrum  Medycznemu  w  Lubaniu  sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji nr272.
22/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK  i  polecenia  Dolnośląskiemu  Centrum  Rehabilitacji  sp.  z  o.o.  w  Kamiennej  Górze  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.486.2020.JG(u) w sprawie uchylenia decyzji273.
z dnia 19.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.486.2020.JG

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5) w sprawie zmiany decyzji  z274.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.449.2020.IS, decyzją z dnia 12.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(3) oraz decyzją z dnia 30.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(4)  i  decyzją  z  dnia  23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2)  i  polecenia
Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji nr275.
14/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(3)  oraz  decyzją  z  dnia
30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(4)  i  decyzją  z  dnia  23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2)  i
polecenia  Powiatowemu  Centrum  Zdrowia  sp.  z  o.o.  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji nr276.
12/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.431.2020.SK, decyzją z dnia 16.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK oraz decyzją z dnia 26.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2)  i  polecenia  Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi
Powiatowemu  w  Dzierżoniowie  sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji nr277.
16/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP  i  polecenia  Szpitalowi  Powiatowemu  sp.  z  o.o.  w  Złotoryi  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z278.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC, decyzją z dnia 9.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP oraz decyzją z dnia 16.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.482.2020r.  i  polecenia  Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.  J.Mikulicza-Radeckiego  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6.11.2020r. znak ZP-ZNPS.98.19.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia279.
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej oraz filii w Piersnie

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6.11.2020r. znak ZP-KNPS.68.20.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia280.
działalności placówek pobytu dziennego na terenie miasta Wałbrzycha

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.629.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i281.
prowadzenia izolatorium przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji nr282.
15/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP, decyzją z dnia 9.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.424.2020.BP, decyzją z dnia 14.10.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia
3.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2)  i  polecenia  Milickiemu  Centrum  Medycznemu  sp.  z  o.o.  w  Miliczu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.11.2020r. znak BZ-RM.6310.369.2020.MB(2) w sprawie realizacji utylizacji283.
indywidualnych  pakietów  ochrony  osobistej  (odpadów  medycznych)  Koronerów  Dolnośląskich  przez  Pogotowie
Ratunkowe  w  Legnicy

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.11.2020r.  znak  BZ-RM.6310.369.2020.MB  w  sprawie  realizacji  utylizacji284.
indywidualnych  pakietów  ochrony  osobistej  (odpadów  medycznych)  Koronerów  Dolnośląskich  przez  Pogotowie
Ratunkowe  we  Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9.11.2020r.  znak  BZ-RM.6310.373.2020.BK  w  sprawie  zapewnienia285.
finansowania zakupu koncentratorów trenu dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.11.2020r. znak ZP-KNPS.98.21.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia286.
działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.11.2020r. znak ZP-KNPS.98.22.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia287.
działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.11.2020r. znak ZP-KNPS.98.23.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia288.
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.11.2020r. znak ZP-KNPS.98.24.2020.EZ w sprawie czasowego zawieszenia289.
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z290.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC, decyzją z dnia 9.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP, decyzją z dnia 16.10.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.482.2020.JG,  oraz  decyzją  z  dnia  6.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG  i  polecenia
Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.  J.  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
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zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego dnia 10.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.590.2020.JG(u) w sprawie uchylenia decyzji z291.
dnia 2.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.590.2020.JG

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 10.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.591.2020.JG(u) w sprawie uchylenia292.
decyzji z dnia 10.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.591.2020.JG

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.635.2020.EC, w sprawie zmiany decyzji  z293.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC, decyzją z dnia 30.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC, decyzją z dnia 7.10.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.370.2020.EC, decyzją z dnia 9.10.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC, decyzją z dnia 13.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC  oraz  decyzją  z  dnia  30.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC  i  polecenia
Specjalistycznemu Szpitalowi im.dra A.Sokołowskiego w Walbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(5), w sprawie zmiany decyzji z294.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.498.2020.IS, decyzją z dnia 9.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS, decyzją z dnia 14.10.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(2),  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  decyzją  z  dnia
30.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3)  oraz  decyzją  z  dnia  4.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(4)  i
polecenia  Dolnośląskiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.T.  Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(3), w sprawie zmiany decyzji295.
nr  24  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.464.2020.UK(2)  i  polecenia
Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.636.2020.EC w sprawie zmiany decyzji dnia296.
3.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.369.2020.EC,
decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  4.11.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.548.2020.EC  i  polecenia  Specjalistycznemu Centrum Medycznemu sp.  z  o.o.  w  Polanicy  Zdroju  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego
treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4), w sprawie zmiany decyzji297.
nr  23/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK,  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.436.2020.UK,  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK,  decyzją  z  dnia
23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.463.2020.UK(2)  oraz  decyzją  z  dnia  5.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3)  i
polecenia  Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckiemu  Centrum  Medycznemu  w  Lubaniu  sp.  z  o.o.
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4), w sprawie zmiany decyzji298.
nr  14/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP, decyzją z dnia 14.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP, decyzją z dnia 3.11.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  5.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3)  i  polecenia
Powiatowemu  Centrum  Zdrowia  sp.  z  o.o.  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4), w sprawie zmiany decyzji299.
nr  18/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.366.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020r.
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znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2)  oraz  decyzją  z  dnia  3.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3)  i  polecenia
Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3), w sprawie zmiany decyzji z300.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG oraz decyzją z dnia 30.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(2) i polecenia Bystrzyckiemu
Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  13.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.658.2020.UK  w  sprawie  udzielenia301.
wsparcia merytorycznego spółce KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie przy realizacji polecenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29.10.2020r. znak BPRM.22218.226.2020

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  13.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.660.2020.UK  w  sprawie  udzielenia302.
wsparcia merytorycznego spółce KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie przy realizacji polecenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29.10.2020r. znak BPRM.22218.226.2020

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  13.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.661.2020  w  sprawie  polecenia303.
Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  nadzoru  nad  budową  oraz
prowadzenia  Szpitala  Tymczasowego  przy  ul.  Rakietowej  33  we  Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.11.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.366.2020.BK(2U)  w  sprawie  uchylenia304.
decyzji z dnia 5.11.2020 r. znak BZ-RM.6310.366.2020.BK(2)

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.11.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.366.2020.BK(1U)  w  sprawie  uchylenia305.
decyzji z dnia 5.11.2020 r. znak BZ-RM.6310.366.2020.BK(1)

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.11.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.366.2020.BK(U)  w  sprawie  uchylenia306.
decyzji z dnia 5.11.2020 r. znak BZ-RM.6310.366.2020.BK

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.590.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia307.
decyzji z dnia 2.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.590.2020.JG

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.589.2020.JG.(u)  w  sprawie  uchylenia308.
decyzji z dnia 2.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.589.2020.JG

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 19.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.685.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z309.
dnia  16.10.2020r.  znak  BZ-RM.6310.169.2020.MB  i  polecenia  Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.  Jana
Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  zgodnie  z  jego  treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji310.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK  i  polecenia  Powiatowemu
Centrum Zdrowia w Kamiennej  Górze sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji311.
z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZO-
ZPSM.460.2020.SK  oraz  decyzja  z  dnia  26.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2)  i  polecenia  Powiatowemu
Zespołowi Szpitali w Oleśnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4) w sprawie zmiany decyzji312.
nr  21/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.373.2020.UK,  decyzją  z  dnia  2.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  decyzją  z  dnia  12.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK  i  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2)  oraz  decyzją  z  dnia
30.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(3) i polecenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19
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Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  20.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.695.2020.IS  w  sprawie  polecenia313.
Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  dokonania  zakupu  sprzętu  i
wyposażenia na potrzeby budowy Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.11.2020  r.  znak  ZP-KNPS.68.25.2020.EZ  w  sprawie  czasowego314.
zawieszenia działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.695.2020.IS(2)  w  sprawie  zmiany  pkt.  III315.
decyzji z dnia 20.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.695.2020.IS

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6) w sprawie zmiany decyzji z316.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS, decyzją z dnia 9.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS, decyzją z dnia 14.10.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(2),  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  ZP-ZPSM.966.481.2020.IS,  decyzją  z  dnia  30.10.2020r.
znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3), decyzją z dnia 4.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(4) oraz decyzją z dnia
10.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(5)  i  polecenia  Dolnośląskiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu
im.T.Marciniaka-  Centrum Medycyny  Ratunkowej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji317.
z  dnia  29.05.2020r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB,  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(2)  i  polecenia
Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.  J.Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.708.2020.EC w sprawie zabezpieczenia w318.
tlen medyczny Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji319.
z  dnia  30.06.2020r.  znak  BZ-RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  decyzją  z  dnia  23.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  decyzją  z  dnia  29.09.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  oraz  decyzją  z  dnia  30.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2)  i  polecenia
Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Bolesławcu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK w sprawie uchylenia decyzji z320.
dnia 3.09.2020r. nr 37/2020, znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.712.2020.JG(1)  w  sprawie  polecenia321.
Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.A.Falkiewicza  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  na  rzecz
pacjentów  z  potwierdzonym  zakażeniem  SARS-CoV-2

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.722.2020.SK  w  sprawie  polecenia322.
Specjalistycznemu Szpitalowi im.dra A.Sokołowskiego w Walbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27.11.2020  r.  znak  ZP-KNPS.68.26.2020.EZ  w  sprawie  czasowego323.
zawieszenia działalności  na terenie Gminy Wrocław dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27.11.2020  r.  znak  ZP-KNPS.68.27.2020.EZ  w  sprawie  czasowego324.
zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji z325.
dnia  29.05.2020r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB,  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP, decyzją z dnia 23.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(2), decyzją z dnia 24.11.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3)  i  polecenia  Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.J.Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.709.2020.JG  w  sprawie  zmiany  decyzji  z326.

https://duw.pl/download/1/39488/302ZP-ZPSM9666952020IS2.pdf
https://duw.pl/download/1/39488/302ZP-ZPSM9666952020IS2.pdf
https://duw.pl/download/1/39488/302ZP-ZPSM9666952020IS2.pdf
https://duw.pl/download/1/38053/29825StarostaZgorzelecki.pdf
https://duw.pl/download/1/38053/29825StarostaZgorzelecki.pdf
https://duw.pl/download/1/39489/304ZPZPSM9666952020IS2.pdf
https://duw.pl/download/1/39489/304ZPZPSM9666952020IS2.pdf
https://duw.pl/download/1/38042/296184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38042/296184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38042/296184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38042/296184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38042/296184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38042/296184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38042/296184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38042/296184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38043/297185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38043/297185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38043/297185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38043/297185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38043/297185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/39490/307ZP-ZPSM9667082020EC.pdf
https://duw.pl/download/1/39490/307ZP-ZPSM9667082020EC.pdf
https://duw.pl/download/1/38054/299ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38054/299ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38054/299ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38054/299ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38054/299ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38054/299ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38058/300187Decyzjaz27112020uchyleniedecyzjiUSKginekologiaineonatologia.pdf
https://duw.pl/download/1/38058/300187Decyzjaz27112020uchyleniedecyzjiUSKginekologiaineonatologia.pdf
https://duw.pl/download/1/38059/301188Decyzjaz27112020SSimFalkiewiczaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38059/301188Decyzjaz27112020SSimFalkiewiczaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38059/301188Decyzjaz27112020SSimFalkiewiczaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38061/302189decyzjaszpitaltymczasowyWalbrzych27112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38061/302189decyzjaszpitaltymczasowyWalbrzych27112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38061/302189decyzjaszpitaltymczasowyWalbrzych27112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38070/30326PrezydentWroclawia.pdf
https://duw.pl/download/1/38070/30326PrezydentWroclawia.pdf
https://duw.pl/download/1/38070/30326PrezydentWroclawia.pdf
https://duw.pl/download/1/38071/30427BurmistrzMiGBystrzycaKlodzka.pdf
https://duw.pl/download/1/38071/30427BurmistrzMiGBystrzycaKlodzka.pdf
https://duw.pl/download/1/38089/305190Decyzjaz02122020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38089/305190Decyzjaz02122020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38089/305190Decyzjaz02122020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38089/305190Decyzjaz02122020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38089/305190Decyzjaz02122020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38089/305190Decyzjaz02122020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38090/306191Decyzjaz02122020rZP-ZPSM9664822020JG4USKWroclaw.pdf


dnia 3.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.345.EC, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.371.2020.EC,
decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.427.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.482.2020.JG  oraz  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(3)  i  polecenia
Uniwersyteckiemu  Szpitalowi  Klinicznemu  im.J.Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(4)  w  sprawie  polecenia327.
Dolnośląskiemu  Centrum  Zdrowia  Psychicznego  sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji z328.
dnia  4.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(3)  i  polecenia  4  Wojskowemu Szpitalowi  Klinicznemu z  Polikliniką
Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.J\BP(3) w sprawie zmiany decyzji329.
nr  16/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP,  decyzją  z  dnia  5.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2)  i  polecenia  Szpitalowi
Powiatowemu  sp.  z  o.o.  w  Złotoryi  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji330.
nr  22/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK,  decyzją  z  dnia  5.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2)  i  polecenia  Dolnośląskiemu
Centrum  Rehabilitacji  sp.  z  o.o.  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji z331.
dnia  30.06.2020r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmienionej  decyzją  z  dnia  29.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.391.2020.BP,  decyzją  z  dnia  9.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP  i  polecenia  Wojewódzkiemu
Szpitalowi Specjalistycznemu im.J.Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z332.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG,  decyzją  z  dnia  5.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2)  i  polecenia  Samodzielnemu
Publicznemu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Bogatyni  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3.12.2020 r. znak ZP-KNPS.68.28.2020.EZ w sprawie zmiany decyzji z dnia333.
6.11.2020 r. znak ZP-KNPS.68.20.2020.EZ

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.12.2020  r.  znak  ZP-KNPS.68.29.2020.EZ  w  sprawie  czasowego334.
zawieszenia działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(5) w sprawie zmiany decyzji335.
21/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.373.2020.UK, decyzją z dnia 2.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.401.2020.UK, decyzjami z dnia 12.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK  i  znak   ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  decyzją  z  dnia  26.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(3)  oraz  decyzją  z  dnia
20.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4) i polecenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  8.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(7)  w  sprawie  zmiany  decyzji336.
21/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS, decyzją z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS, decyzją z dnia 14.10.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(2), decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.481.2020.JG, decyzją z dnia 30.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3),  decyzją  z  dnia  4.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020(4),  decyzją  z  dnia
10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(5) oraz decyzją z dnia 24.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6) i
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polecenia  Dolnośląskiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.T.Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.629.2020.JG(u) w sprawie uchylenia decyzji337.
z dnia 9.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.629.2020.JG

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6) w sprawie zmiany decyzji z338.
dnia  3.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,
decyzją  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzjami  z  dnia  26.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(3), decyzją z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(4), decyzją z dnia 5.11.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5) i polecenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej
Górze realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.12.2020r. znak ZP-ZPSM.966.533.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z339.
dnia  23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.533.2020.JG  i  polecenia  4  Wojskowemu  Szpitalowi  Klinicznemu  z  Polikliniką
SPOZ  we  Wrocławiu  prowadzenia  izolatorium,  w  celu  realizacji  opieki  sprawowanej  w  związku  przeciwdziałaniem
zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z jego treścią

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5) w sprawie zmiany decyzji340.
nr  14/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  3.11.2020r.
znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2), z dnia 5.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3), decyzją z dnia 13.11.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4)  i  polecenia  Powiatowemu  Centrum  Zdrowia  sp.z  o.o.  w  Lwówku  Śląskim
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji341.
nr  20/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2) i polecenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.587.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia342.
decyzji z dnia 2.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.587.2020.JG

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji343.
nr  15/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.UK.  decyzją  z  dnia  3.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2)  oraz  decyzją  z  dnia
9.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3)  i  polecenia  Milickiemu  Centrum  Medycznemu  sp.z  o.o.  w  Miliczu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8) w sprawie zmiany decyzji z344.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS, decyzją z dnia 9.10.2020r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(2),  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  decyzją  z  dnia
30.10.2020r.  znak  ZZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3),  decyzją  z  dnia  4.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(4),
decyzją  z  dnia  10.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  24.11.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(6)  oraz  decyzją  z  dnia  8.12.2020r.  i  polecenia  Dolnośląskiemu Szpitalowi  Specjalistycznemu
im.T Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5) w sprawie zmiany decyzji345.
nr 23/2020 z dnia 3.09.2020r. znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK, zmienionej decyzją z dnia decyzją z dnia 9.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.436.2020.UK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK,  decyzją  z  dnia
23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  5.11.2020r.  znak  ZZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),
decyzją  z  dnia  13.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4)  i  polecenia  Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki
Zdrowotnej Łużyckiemu Centrum Medycznemu w Lubaniu sp. z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
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z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  24.12.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.785.2020.BP  w sprawie  zmiany  decyzji  z346.
dnia 13.11.2020r. znak ZP-ZPSM.966.661.2020 dotyczącej budowy Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we
Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(5) w sprawie zmiany decyzji347.
z dnia 4.12.2020r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(4) i polecenia 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką
Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4) w sprawie zmiany decyzji z348.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG,  decyzją  z  dnia  5.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2),  decyzją  z  dnia  4.12.2020r.
znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3) i polecenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6) w sprawie zmiany decyzji z349.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS, decyzją z dnia 5.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS, decyzją z dnia 9.10.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  decyzją  z  dnia  15.10.2020r.  znak  ZZP-ZPSM.966.403.2020.IS(3),  decyzją  z  dnia
23.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  decyzją  z  dnia  4.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(5)  i
polecenia  Dolnośląskiemu  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(9) w sprawie zmiany decyzji z350.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS, decyzją z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS, decyzją z dnia 14.10.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(2),  decyzją  z  dnia  16.10.2020r.  znak  ZZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  decyzją  z  dnia
30.10.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3),  decyzją  z  dnia  4.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(4),
decyzją  z  dnia  10.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  24.11.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(6),  decyzją  z  dnia  8.12.2020r.  i  17.12.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8)  i  polecenia
Dolnośląskiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.T.Marciniaka-  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(4) w sprawie zmiany decyzji z351.
dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG, decyzją z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(2), decyzją z dnia 13.11.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3)  i  polecenia  Bystrzyckiemu  Centrum  Zdrowia  s.  z  o.o.  w  Bystrzycy  Kłodzkiej
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji352.
nr  16/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.347.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP,  decyzją  z  dnia  5.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  4.12.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3)  i  polecenia  Szpitalowi  Powiatowemu  sp.  z  o.o.  w  Złotoryi  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji353.
nr  9/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2)  oraz  decyzją  z  dnia  20.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3)  i  polecenia
Powiatowemu  Zespołowi  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4) w sprawie zmiany decyzji354.
nr  20/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2)  oraz  decyzją  z  dnia  14.12.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3)  i  polecenia
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Samodzielnemu  Publicznemu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK w sprawie zmiany decyzji nr355.
20/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC, decyzją z dnia 9.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP, decyzją z dnia 4.11.2020r. znak
ZP-ZPSM.966.548.2020.EC  oraz  decyzją  z  dnia  10.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC  i  polecenia
Specjalistycznemu Centrum Medycznemu SA  w Polanicy  Zdroju  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji356.
nr  12/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2)  oraz  decyzją  z  dnia  5.11.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3)  i  polecenia
Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Powiatowemu  w  Dzierżoniowie  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(4) w sprawie zmiany decyzji357.
nr  22/2020  z  dnia  3.09.2020r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  9.10.2020r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK,  decyzją  z  dnia  5.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  4.12.2020r.
znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3)  i  polecenia  Dolnośląskiemu  Centrum Rehabilitacji  sp.  z  o.o.  w  Kamiennej  Górze
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.12.2020  r.  znak  ZP-KNPS.68.30.2020.EZ  w  sprawie  czasowego358.
zawieszenia  działalności  na  terenie  Gminy  Wrocław  Domu  Pomocy  Społecznej  przy  ul.  Mącznej  3  we  Wrocławiu,
funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.12.2020  r.  znak  ZP-KNPS.68.31.2020.EZ  w  sprawie  czasowego359.
zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  31.12.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.440.2020.MB  polecenia  Pogotowiu360.
Ratunkowemu  we  Wrocławiu  wypłacenia  dodatkowego  świadczenia  pieniężnego  dyspozytorom  medycznym  w
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Zobacz też:

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia1.

Coronavirus: information and recommendations2.

STOP COVID - aplikacja, która poinformuje o możliwym kontakcie z koronawirusem. Pobierz, zainstaluj,3.
korzystaj !

Szczepienia przeciwko COVID-194.

O szczepionce na dedykowanej infolinii5.

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa6.
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