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Decyzje Wojewody Dolnośląskiego

Załączniki2022 rok

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17.01.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.SK(11)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z1.
dnia 05.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK w sprawie zabezpieczenia przez  Uniwersytecki Szpital  Kliniczny
we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.01.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(23) w sprawie zmiany decyzji2.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia
18.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16),  decyzją  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17),
decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(19),  decyzją  z  dnia  07.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(20),  z  dnia  13.12.2021  r.
znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.SK(21)  oraz  z  dnia  16.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.BP(22),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(26) w sprawie zmiany decyzji3.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  z  dnia  04.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22),  z  dnia  24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(24)  oraz  z  dnia  07.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(25),  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.01.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(29) w sprawie zmiany decyzji4.
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z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25),  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26)  z  dnia  16.12.2021  r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27)  oraz  z  dnia  20.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(28),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  01.02.2022  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(15)  w  sprawie  zmiany5.
decyzji z dnia 03.09.2020 r. nr 21/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r.
znak ZPZPSM.966.373.2020.UK, z dnia 02.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.401.2020.UK, z dnia 12.10.2020. r. znak ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(9),  z  dnia  10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10),  z  dnia  18.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(11), z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.BP(12), z dnia 26.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(13) oraz z dnia 10.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(14), w sprawie zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(26) w sprawie zmiany decyzji6.
z  dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(20),  decyzją  z  dnia  11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(21),  decyzją  z  dnia
02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(22), decyzją z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(23),
decyzją  z  dnia  19.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(24)  oraz  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(25),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
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zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(30) w sprawie zmiany decyzji7.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  z
dnia  17.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24),  z  dnia  23.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25),  z
dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26),  z  dnia  03.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(27),  z
dnia 09.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(28) oraz z dnia 31.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(29)
w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w
miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.SK(21) w sprawie zmiany decyzji8.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15),  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(16),  z  dnia
18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(17), decyzją z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(18),
decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(19)  oraz  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(20),  w  sprawie  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 09.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(12) w sprawie zmiany decyzji9.
z  dnia  16.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(25) w sprawie zmiany decyzji10.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
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decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),
decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22),  z  dnia  03.11.2021  r.
znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(23)  oraz  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(24),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(24) w sprawie zmiany decyzji11.
z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(23), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(30) w sprawie zmiany decyzji12.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25),  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26)  z  dnia  16.12.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27), z dnia 20.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(28) oraz z dnia 31.01.2022
r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(29),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(13) w sprawie zmiany decyzji13.
z  dnia  09.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(12),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(31) w sprawie zmiany decyzji14.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  z
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dnia 17.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24),  z  dnia  23.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25),  z
dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26),  z  dnia  03.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(27),  z
dnia  09.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(28),   z  dnia  31.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(29)
oraz z dnia 08.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(30) w sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital
Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce
organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(17) w sprawie zmiany decyzji15.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12),
decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.EC(14),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(15)  oraz  decyzją  z  dnia
02.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(16),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji  świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(26) w sprawie zmiany decyzji16.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),
decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22),  z  dnia  03.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(23), z dnia 24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(24) oraz z dnia 10.02.2022
r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(25), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(11) w sprawie zmiany decyzji17.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(6),
decyzją  z   dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(9)  oraz  decyzją  z  dnia
08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(10)w sprawie zabezpieczenia  przez Powiatowe Centrum Medyczne w
Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

https://duw.pl/download/1/44111/70314decyzjaUSKod15022022ZP-ZPSM9663552020SK31.pdf
https://duw.pl/download/1/44111/70314decyzjaUSKod15022022ZP-ZPSM9663552020SK31.pdf
https://duw.pl/download/1/44111/70314decyzjaUSKod15022022ZP-ZPSM9663552020SK31.pdf
https://duw.pl/download/1/44111/70314decyzjaUSKod15022022ZP-ZPSM9663552020SK31.pdf
https://duw.pl/download/1/44111/70314decyzjaUSKod15022022ZP-ZPSM9663552020SK31.pdf
https://duw.pl/download/1/44111/70314decyzjaUSKod15022022ZP-ZPSM9663552020SK31.pdf
https://duw.pl/download/1/44111/70314decyzjaUSKod15022022ZP-ZPSM9663552020SK31.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44112/70415decyzjaSzpitalDzierzoniowod15022022ZP-ZPSM9664772020SK17.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44113/70515ZOZBoleslawiecdecyzjaod15022022ZP-ZPSM9663952020SK26.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf
https://duw.pl/download/1/44117/70617skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665002020BP11PCMwWolowie.pdf


Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(31) w sprawie zmiany decyzji18.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25),  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26)  z  dnia  16.12.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27),  z  dnia  20.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(28),  z  dnia  31.01.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(29)  oraz  z  dnia  11.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(30),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.02.2022 r., znak:ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(13) w sprawie zmiany decyzji19.
z  dnia  10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  decyzją  z  dnia
25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6),  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7),
decyzją  z  dnia  29.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(8),  decyzją  z  dnia  21.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.UK(9), decyzją z dnia 25.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(10) ,decyzją z dnia 04.11.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(11) oraz decyzją z dnia 23 listopada 2021 r., znak: ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(12) , w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19.

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17.02.2022  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(25)  w  sprawie  zmiany20.
decyzji  z  dnia   10.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(24)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17.02.2022  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.457.2020.SK(15)  w  sprawie  zmiany21.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 14/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.423.2020.BP, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP, decyzją z dnia 03.11.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2), decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3), decyzją z dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(13)  oraz  decyzją  z  dnia
23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44119/70718skandecyzjiz15022022rZP-ZPSM9665182020BP31MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44135/70819decyzjaWojewodzkiSzpitalwLegnicyZP-ZPSM966912021UK1317022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44136/70920decyzjaNZOZLuzyckieCMwLubaniuZP-ZPSM9664632020UK2517022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44136/70920decyzjaNZOZLuzyckieCMwLubaniuZP-ZPSM9664632020UK2517022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44136/70920decyzjaNZOZLuzyckieCMwLubaniuZP-ZPSM9664632020UK2517022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44136/70920decyzjaNZOZLuzyckieCMwLubaniuZP-ZPSM9664632020UK2517022022.pdf
https://duw.pl/download/1/44137/71021decyzjaPCZwLwowkuSlaskimZP-ZPSM9664572020SK15z17022022.pdf
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Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17.02.2022  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(17)  w  sprawie  zmiany22.
decyzji z 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, decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP, decyzją z dnia 26.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2),  z  dnia  03.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3),  z  dnia  13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia
23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),
decyzją  z  dnia  29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia  14.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10),  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(11), z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(12), z dnia 08.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(13), z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(14), z dnia 18.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(15) oraz z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(16), w sprawie zabezpieczenia
przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18.02.2022  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(19)  w  sprawie  zmiany23.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 20/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2), decyzją z dnia 14.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3), decyzją z dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją z dnia 16.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(14), decyzją z dnia 11.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(15),
decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(16),   decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(17)  oraz  decyzją  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(18),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.SK(32) w sprawie zmiany decyzji24.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25),  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26)  z  dnia  16.12.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27),  z  dnia  20.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(28),  z  dnia  31.01.2022 r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(29), z dnia 11.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(30), z dnia 15.02.2022 r.,
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znak:  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(31),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18.02.2022  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.457.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia25.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 14/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.423.2020.BP, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP, decyzją z dnia 03.11.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2), decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3), decyzją z dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(13)  ,  decyzją  z  dnia
23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(14) oraz z dnia 17.02.2022 r., znak: ZP-ZPSM.966.457.2020.SK(15), w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku
Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji26.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.474.2020.BP(7),   decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(8)  oraz  decyzją  z  dnia
24.11.2021  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(9),  w  sprawie  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 18.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(33) w sprawie zmiany decyzji27.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19),  decyzją  z  dnia  14.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20),  decyzją  z  dnia
14.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24),  decyzją  z  dnia
23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25), decyzją z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26),
decyzją  z  dnia  03.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(27),  decyzją  z  dnia  09.12.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(28),   decyzją  z  dnia  31.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(29),  decyzją  z  dnia
08.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(30)  oraz  decyzją  z  dnia  14.02.2022  r.,  znak:  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(31)   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
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Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(14) w sprawie zmiany decyzji28.
z  dnia  14.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(13),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(27) w sprawie zmiany decyzji29.
z  dnia  01.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(26),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(16) w sprawie zmiany decyzji30.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia
25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10), decyzją z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(11),
decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.UK(14)  oraz  decyzją  z  dnia
02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w
Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(14) w sprawie zmiany decyzji31.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(10),   z  dnia
28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.JG(11),  z  dnia  18.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(12)  oraz  z
dnia 16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(13), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Zdrowia
w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(16) w sprawie zmiany decyzji32.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-
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ZPSM.966.492.2020.UK(9),  z  dnia  10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10),  z  dnia  18.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(11), z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.BP(12), z dnia 26.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(13), z dnia 10.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(14) oraz z dnia 01.02.2022 r., znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(18) w sprawie zmiany decyzji33.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9), decyzją z dnia 15.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(15), decyzją z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(16)
oraz  decyzją  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(17)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie
Centrum  Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(15) w sprawie zmiany decyzji34.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(10),   z  dnia
28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.JG(11),  z  dnia  18.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(12),  z  dnia
16.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(13)  oraz  decyzją  z  dnia  22.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(14), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka
z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.67.2022.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z35.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.127.2021.EC,  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.206.2021.EC,  z  dnia  27.04.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.389.2021.EC,  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.397.2021.SK,  decyzją  z  dnia  10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.433.2021.EC,  decyzją  z  dnia  27.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.815.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.671.2021.EC,  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(27) w sprawie zmiany decyzji36.
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z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),
decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22),  z  dnia  03.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(23),  z  dnia  24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(24),  z  dnia  10.02.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(25)  oraz  z  dnia  14.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(26),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(16) w sprawie zmiany decyzji37.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),   z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9),  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(10),  decyzją  z  dnia  27.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(11),  z  dnia  07.05.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(12),  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(14)  oraz  decyzją  z  dnia  01.12.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(12) w sprawie zmiany decyzji38.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(6),
decyzją  z   dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia
08.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(10)  oraz  decyzją  z  dnia  15.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(11)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(33) w sprawie zmiany decyzji39.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
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decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25),  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26)  z  dnia  16.12.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27),  z  dnia  20.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(28),  z  dnia  31.01.2022 r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(29), z dnia 11.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(30), z dnia 15.02.2022 r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(31)  oraz  z  dnia  18.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.SK(32),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(27) w sprawie zmiany decyzji40.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  z  dnia  04.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22),  z  dnia  24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(24), z dnia 07.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(25) oraz z dnia 25.01.2022
r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(26),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(26) w sprawie zmiany decyzji41.
z  dnia   17.02.2022  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(25)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład
Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(22) w sprawie zmiany decyzji42.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15),  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(16),  z  dnia
18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(17), decyzją z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(18),
decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(19),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(20)  oraz  decyzją  z  dnia  09.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.SK(21),  w  sprawie
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  24.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(28)a  w  sprawie  zmiany43.
decyzji  z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  z  dnia  04.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22),  z  dnia  24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(24), z dnia 07.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(25), z z dnia 25.01.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(26)  oraz  z  dnia  24.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(27),  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(17) w sprawie zmiany decyzji44.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(9),  z  dnia  10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10),  z  dnia  18.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(11), z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.BP(12), z dnia 26.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(13), z dnia 10.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(14), z dnia 01.02.2022 r., znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(15) oraz z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(16), w sprawie zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(28) w sprawie zmiany decyzji45.
z  dnia  22.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(27),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(18) w sprawie zmiany decyzji46.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12),
decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.EC(14),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia
02.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(16)  oraz  decyzją  z  dnia  14.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(17),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital
Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(24) w sprawie zmiany decyzji47.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia
18.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16),  decyzją  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17),
decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(19),  decyzją  z  dnia  07.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(20),  z  dnia  13.12.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.SK(21), z dnia 16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.BP(22) oraz z dnia 21.01.2022
r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(23),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny
Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(33) w sprawie zmiany decyzji48.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19),  decyzją  z  dnia  14.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20),  decyzją  z  dnia
14.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24),  decyzją  z  dnia
23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25), decyzją z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26),
decyzją  z  dnia  03.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(27),  decyzją  z  dnia  09.12.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(28),   decyzją  z  dnia  31.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(29),  decyzją  z  dnia
08.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(30), decyzją z dnia 14.02.2022 r., znak: ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(31)
oraz z dnia 18.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(33) w sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital
Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce
organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(15) w sprawie zmiany decyzji49.
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z  dnia  18.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.73.2022.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z50.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2021.EC,
decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2021.BP,  decyzją  z  dnia  05.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.416.2021.EC,  decyzją z  dnia 12.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.446.2021.EC,  decyzją z  dnia 17.05.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.452.2021.EC, decyzją z dnia 21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2021.SK, z dnia 10.06.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.503.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.706.2021.EC   w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczne Centrum
Medyczne im.  św.  Jana Pawła II  Spółka Akcyjna realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(11) w sprawie zmiany decyzji51.
z  dnia  3.09.2020 r.  nr  1/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3),  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4),  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(5),  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(6),  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(7),  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(8),  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(9)  oraz  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(10)  w  sprawie  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 01.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(26) w sprawie zmiany decyzji52.
z  dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(20),  decyzją  z  dnia  11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(21),  decyzją  z  dnia
02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(22), decyzją z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(23),
decyzją  z  dnia  19.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(24),  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(25)  oraz  decyzją  z  dnia  02.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(26)  w  sprawie
zabezpieczenia przez Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(17) w sprawie zmiany decyzji53.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
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29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia
25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10), decyzją z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(11),
decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  28.05.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.UK(14),  z  dnia  02.11.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(15) oraz decyzją z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(16) w sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(13) w sprawie zmiany decyzji54.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(6),  
decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia
27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(10),  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(11)  oraz
decyzją z  dnia 22.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(12)w sprawie zabezpieczenia przez Szpital  Powiatowy
im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(5) w sprawie zmiany decyzji z55.
dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.44.2021.JG, decyzją z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(2), z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.44.2021.JG(3)  oraz  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(4)  w  sprawie
zabezpieczenia przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 02.03.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.679.SK(u)  w sprawie uchylenia decyzji  z56.
dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  17.01.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.679.SK(11)w sprawie zabezpieczenia przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania
Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.03.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.679.SK(u1) w sprawie uchylenia decyzji z57.
dnia  28.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(15)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z  dnia  18.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.679.2021.SK(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  we  Wrocławiu
funkcjonowania  Szpitala  Tymczasowego  przy  ul.  Rakietowej  33  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.03.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.791.2021.SK(2) w sprawie decyzji  z dnia58.
3.09.2020  r.  nr  27/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  31.12.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.791.2021.SK w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hematologii
we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(34) w sprawie zmiany decyzji59.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
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decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25),  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26)  z  dnia  16.12.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27),  z  dnia  20.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(28),  z  dnia  31.01.2022 r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(29), z dnia 11.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(30), z dnia 15.02.2022 r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(31),  z  dnia  18.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.SK(32)  oraz  z  dnia
23.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(33)w sprawie zabezpieczenia przez Milickie Centrum Medyczne Spółka
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(13) w sprawie zmiany decyzji60.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(6),
decyzją  z   dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia
08.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(10), decyzją z dnia 15.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(11)
oraz  decyzją  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(12)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe
Centrum  Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.03.2022 r., znak:ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(14) w sprawie zmiany decyzji61.
z  dnia  10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  decyzją  z  dnia
25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6),  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7),
decyzją  z  dnia  29.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(8),  decyzją  z  dnia  21.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.UK(9), decyzją z dnia 25.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(10) ,decyzją z dnia 04.11.2021
r.  znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(11),  decyzją  z  dnia  23 listopada 2021 r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(12)  oraz
decyzją z dnia 17.02.2022 r., znak:ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(13) w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19.

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  02.03.2022  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(20)  w  sprawie  zmiany62.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 20/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2), decyzją z dnia 14.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3), decyzją z dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją z dnia 16.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(14), decyzją z dnia 11.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(15),
decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(16),   decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(17),  decyzją  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(18)  oraz  decyzją  z  dnia
18.02.2022 r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(19),  w sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19
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Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(28) w sprawie zmiany decyzji63.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),
decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22),  z  dnia  03.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(23),  z  dnia  24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(24),  z  dnia  10.02.2022 r.
znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(25), z dnia 14.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(26) oraz z dnia 23.02.2022
r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(27), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(11) w sprawie zmiany decyzji64.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.474.2020.BP(7),   decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
24.11.2021  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(9)  oraz  decyzją  z  dnia  18.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.474.2020.SK(10),  w  sprawie  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 03.03.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.83.2022.EC  w sprawie zmiany decyzji  z65.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK,  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.487.2021.EC, z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.520.2021.EC, decyzją z dnia 15.10.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.644.2021.EC, decyzją z dnia 22.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.654.2021.EC, decyzją z dnia 28.10.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.662.2021.EC,  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.670.2021.EC   oraz  decyzją  z
dnia 15.11.2021 r.,  znak ZP-ZPSM.966.688.2021.EC w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczny Szpital  im.  dra
Alfreda  Sokołowskiego  w  Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(18) w sprawie zmiany decyzji66.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
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znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia
14.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10),  z  dnia  21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(11),  z  dnia
25.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(12),  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(13),  z  dnia
17.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(14),  z  dnia  18.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(15),  z  dnia
01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(16) oraz z dnia 17.02.2022 r., znak: ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(17), w
sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji Świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(17) w sprawie zmiany decyzji67.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),   z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9),  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(10),  decyzją  z  dnia  27.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(11),  z  dnia  07.05.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(12),  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(14), decyzją z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(15)
oraz decyzją z dnia 23.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(16), w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki
Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  04.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(u)  w  sprawie  uchylenia68.
decyzji  z  dnia   03.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  24.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(26)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie
Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(12) w sprawie zmiany decyzji69.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
03.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(6),  z
dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(7)  oraz  decyzjąz  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG(8), decyzją z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(9), decyzją z dnia 19.11.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(10),  postanowieniem  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG  oraz
decyzją z  dnia 09.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(11)  w sprawie zabezpieczenia przez Głogowski  Szpital
Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(23) w sprawie zmiany decyzji70.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15),  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(16),  z  dnia
18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(17), decyzją z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(18),
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decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(19),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(20), decyzją z dnia 09.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.SK(21) oraz z dnia 24.02.2022
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(22)w  sprawie  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 04.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(16) w sprawie zmiany decyzji71.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8), decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9), decyzją z dnia 18.05.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.UK(11),  decyzją  z
dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  15.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(14)  oraz  decyzją  z  dnia
29.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Oławie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(29) w sprawie zmiany decyzji72.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  z  dnia  04.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22),  z  dnia  24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(24),  z  dnia  07.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(25),  z  dnia  25.01.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(26)  oraz  z  dnia  24.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(27),  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(16) w sprawie zmiany decyzji73.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(10),   z  dnia
28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.JG(11),  z  dnia  18.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(12),  z  dnia
16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(13), decyzją z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(14)
oraz  decyzją  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe
Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  07.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.SK(u2)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z74.
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dnia  02.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.SK(u)  dotyczącej  uchylenia  decyzji  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.679.2021.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  17.01.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.SK(11),  w  sprawie
zabezpieczenia przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul.
Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  07.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.SK(u3)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z75.
dnia  02.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.SK(u1)  dotyczącej  uchylenia  decyzji   z  dnia  28.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.679.2021.SK(15)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z  dnia  18.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(14),  w
sprawie zabezpieczenia przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego
przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  07.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.86.2022.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z76.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.127.2021.EC,  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.206.2021.EC,  z  dnia  27.04.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.389.2021.EC,  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.397.2021.SK,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.433.2021.EC,  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.815.2021.EC,   z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.671.2021.EC  oraz  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.67.2022.EC w sprawie zabezpieczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(18) w sprawie zmiany decyzji77.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(9),  z  dnia  10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10),  z  dnia  18.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(11), z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.BP(12), z dnia 26.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(13), z dnia 10.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(14), z dnia 01.02.2022 r., znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(15), z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(16) oraz z dnia 24.02.2022 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(17),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  09.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.93.2022.SK  w  sprawie  zmiany  decyzji  z78.
dnia  15.11.2021 r.,  znak  ZP-ZPSM.966.689.2021.EC,  dotyczącej  uruchomienia  szpitala  tymczasowego realizującego
świadczenia  opieki  zdrowotnej  na  rzecz  pacjentów  z  potwierdzonym  zakażeniem  wirusem  SARS-CoV-2  przez  
Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w  Wałbrzychu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(19) w sprawie zmiany decyzji79.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12),
decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.477.2020.EC(14),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia
02.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(16)  oraz  decyzją  z  dnia  14.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(17)  oraz  decyzją  z  dnia  25.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(18),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(13) w sprawie zmiany decyzji80.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
03.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(6),  z
dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(7)  oraz  decyzjąz  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG(8), decyzją z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(9), decyzją z dnia 19.11.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(10), postanowieniem z dnia 22.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją
z  dnia  09.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(11)  oraz  decyzją  z  dnia  04.03.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG(12)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Głogowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(u) w sprawie zmiany decyzji81.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(10),   z  dnia
28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.JG(11),  z  dnia  18.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(12),  z  dnia
16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(13), decyzją z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(14),
decyzją  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(15)  oraz  decyzją  z  dnia  04.03.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(16), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka
z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.43.2021.SK(u) w sprawieuchylenia decyzji82.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  7/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  oraz  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.43.2021.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  29.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.43.2021.SK(2)  w  sprawie
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  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia83.
decyzji  z dnia 3.09.2020 r. nr 9/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.432.2020.SK, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966460.2020.SK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia
25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10), decyzją z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(11),
decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  28.05.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.UK(14),  z  dnia  02.11.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(15), decyzją z dnia 22.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(16) oraz decyzją z
dnia 01.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(17) w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowy Zespół Szpitali w
Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(12)  w  sprawie  uchylenia84.
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decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 1/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3),  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4),  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(5),  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(6),  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(7),  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(8),  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(9), z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(10) oraz z dnia 28.02.2022 r. znak ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(11)  w  sprawie  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 22.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(u) w sprawie uchylenia decyzji85.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.44.2021.JG, decyzją z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(2), z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.44.2021.JG(3),  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(4)  oraz  decyzją  z  dnia
01.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(5)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  A.
Falkiewicza  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia86.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 17/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.426.2020.BP, decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP, decyzją z dnia 12.01.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2), decyzją z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3), decyzją z dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.474.2020.BP(7),   decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
24.11.2021 r., znak: ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(9), decyzją z dnia 18.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.SK(10)
oraz  decyzją  z  dnia  03.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(11),  w  sprawie  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  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia87.
decyzji z dnia 03.09.2020 r. nr 13/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP zmienionej decyzją z dnia 20.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.500.2020.BP,  decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2)  decyzją  z  dnia
21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(6),  decyzją  z   dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
30.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  08.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  15.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(11)  decyzją  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(12)  oraz  decyzją  z  dnia
02.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(13) w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Medyczne w
Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.119.2022.EC(u)  w  sprawie  uchylenia88.
decyzji  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.127.2021.EC,  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.206.2021.EC,  z  dnia  27.04.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.389.2021.EC,  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.397.2021.SK,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.433.2021.EC,  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.815.2021.EC,   z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.671.2021.EC,   z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.67.2022.EC  oraz  z  dnia  07.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.86.2022.EC  w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu
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realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.120.2022.EC(u)  w  sprawie  uchylenia89.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 34/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.369.2020.EC, decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP, decyzją z dnia 04.11.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2021.EC,
decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2021.BP,  decyzją  z  dnia  05.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.416.2021.EC,  decyzją z  dnia 12.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.446.2021.EC,  decyzją z  dnia 17.05.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.452.2021.EC, decyzją z dnia 21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2021.SK, z dnia 10.06.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.503.2021.EC,  decyzją  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.706.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia
28.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.73.2022.EC  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19w sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.127.2022.EC(u)   w  sprawie  uchylenia90.
decyzji  z  dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.
znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC, z dnia 30.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC, z dnia 07.10.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK,  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.487.2021.EC, z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.520.2021.EC, decyzją z dnia 15.10.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.644.2021.EC, decyzją z dnia 22.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.654.2021.EC, decyzją z dnia 28.10.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.662.2021.EC, decyzją z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.670.2021.EC, decyzją z dnia 15.11.2021
r.,  znak  ZP-ZPSM.966.688.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  03.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.83.2022.EC  w  sprawie
zabezpieczenia przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia91.
decyzji  z  dnia  22.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(27)zmienionej  decyzją  z  dnia  24.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.505.2020.SK(28)  ,   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia92.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 16/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.425.2020.BP,  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
04.12.2020.r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(6),   decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(10),  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(12)  oraz  decyzją  z  dnia
01.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(13)w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.
Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
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zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.93.2022.SK(u) w sprawie uchylenia decyzji93.
z  dnia  15.11.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.689.2021.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.03.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.93.2022.SK, dotyczącej uruchomienia szpitala tymczasowego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej
na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez  Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia94.
decyzji  z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  z  dnia  04.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22),  z  dnia  24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(24),  z  dnia  07.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(25),  z  dnia  25.01.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(26),  z  dnia  24.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(27)  oraz   z  dnia
04.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(29)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia95.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 12/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.431.SK, decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK, decyzją z dnia 26.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12),
decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.EC(14),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia
02.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(16)  oraz  decyzją  z  dnia  14.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia  25.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(18)  oraz  decyzją  z  dnia
11.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(19)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji  świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.422.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia96.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 38/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.422.2020.JG  oraz  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.422.2020.JG(2)w  sprawie
zabezpieczenia przez "Sanatorium Dolnośląskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.791.2021.SK(u)  w  sprawie  uchylenia97.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 27/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmienionej decyzją z dnia 31.12.2021 r. znak
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ZP-ZPSM.966.791.2021.SK  oraz  decyzją  z  dnia  02.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.791.2021.SK(2)  w  sprawie
zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hematologii we Wrocławiu realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia98.
decyzji  z  dnia 3.09.2020 r.  nr  5/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej  decyzją z  dnia 09.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021
r.  znak ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia 01.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8), decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9), decyzją z dnia 18.05.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.UK(11),  decyzją  z
dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  15.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(15)  oraz  decyzją  z  dnia  04.03.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(16) w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia99.
decyzji  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.
znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020 IS,  z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(20),  decyzją  z  dnia  11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(21),  decyzją  z  dnia
02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(22), decyzją z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(23),
decyzją  z  dnia  19.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(24),  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(25),  decyzją  z  dnia  02.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(26)  oraz  decyzją  z  dnia
01.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(26)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.
Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia100.
decyzji z 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, decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP, decyzją z dnia 26.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2),  z  dnia  03.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3),  z  dnia  13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia
23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),
decyzją  z  dnia  29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia  14.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10),  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(11), z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(12), z dnia 08.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(13), z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(14), z dnia 18.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(15), z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(16), z dnia 17.02.2022 r., znak: ZP-
ZPSM.966.475.2020.SK(17) oraz z dnia 03.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(18) w sprawie zabezpieczenia
przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia101.
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decyzji z dnia 30.06.2020 r., znak BZ- RM.6310.231.2020.MB, zmienionej decyzjami: z dnia 11 września 2020 r. znak:
ZP-ZPSM.966.354.2020.SK, z dnia 23 września 2020 r. znak: ZP-ZPSM.966.386.2020.SK, z dnia 29 września 2020 r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),
decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22),  z  dnia  03.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(23),  z  dnia  24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(24),  z  dnia  10.02.2022 r.
znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(25), z dnia 14.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(26),  z dnia 23.02.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(27)  oraz  z  dnia  03.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(28)w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia102.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 26/2020 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 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia
18.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16),  decyzją  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17),
decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(19),  decyzją  z  dnia  07.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(20),  z  dnia  13.12.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.SK(21),  z  dnia  16.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.BP(22),  z  dnia  21.01.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(23)  oraz  z  dnia  28.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(24)  w  sprawie
zabezpieczenia przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.122.2020.EC(u)  w  sprawie  uchylenia103.
decyzji  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  31/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Izerskie
Centrum Pulmunologii i Chemioterapii "Izer-Med" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.121.2020.EC(u)  w  sprawie  uchylenia104.
decyzji  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  30/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Centrum
Medyczne  Karpacz  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia105.
decyzji  z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),

https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44558/790101uchyleniedecyzjiZOZBoleslawiec-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44559/791102uchyleniedecyzjiWojewodzkieCentrumSzpitalneKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/44560/792103uchylajaca23032022Izer-Med-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44560/792103uchylajaca23032022Izer-Med-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44560/792103uchylajaca23032022Izer-Med-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44560/792103uchylajaca23032022Izer-Med-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44561/793104uchylajacaCMKarpacz232022-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44561/793104uchylajacaCMKarpacz232022-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44561/793104uchylajacaCMKarpacz232022-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44561/793104uchylajacaCMKarpacz232022-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44562/794105uchyleniedecyzjiUSKWroclaw-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44562/794105uchyleniedecyzjiUSKWroclaw-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44562/794105uchyleniedecyzjiUSKWroclaw-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44562/794105uchyleniedecyzjiUSKWroclaw-2022-03-2314-44-00.pdf
https://duw.pl/download/1/44562/794105uchyleniedecyzjiUSKWroclaw-2022-03-2314-44-00.pdf


decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19),  decyzją  z  dnia  14.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20),  decyzją  z  dnia
14.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24),  decyzją  z  dnia
23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25), decyzją z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26),
decyzją  z  dnia  03.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(27),  decyzją  z  dnia  09.12.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(28),   decyzją  z  dnia  31.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(29),  decyzją  z  dnia
08.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(30),  decyzją  z  dnia  14.02.2022  r.,  znak:  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(31), z dnia 18.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(32) oraz z dnia 28.02.2022 r. znak
ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(33)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(18)  w  sprawie  uchylenia106.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 3/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienioną decyzją z dnia 09.10.2020 r. 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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9), decyzją z dnia 15.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(15), decyzją z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(16),
decyzją  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(17)  oraz  decyzją  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(18)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.BP(u1) w sprawie zmiany decyzji107.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.BP(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 26/2020 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
12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.  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  05.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(5), decyzją z dnia 08.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6), decyzją z dnia 05.01.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z
dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10),
decyzją  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),  decyzją  z  dnia
09.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(14),
decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(16),  decyzją  z  dnia  08.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17),  decyzją  z  dnia
10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18), decyzją z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(19),
decyzją  z  dnia  07.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(20),  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.SK(21), z dnia 16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.BP(22), z dnia 21.01.2022 r. znak ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(23)  oraz  z  dnia  28.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(24)  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
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zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(u1) w sprawie zmiany decyzji108.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(u) uchylającej decyzję z 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,  decyzją  z  dnia
16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2),  z
dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4), z dnia
25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  29.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia  14.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.475.2020.SK(10), z dnia 21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(11), z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(12), z dnia 08.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(13), z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(14), z dnia 18.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(15), z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.475.2020.BP(16), z dnia 17.02.2022 r., znak: ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(17) oraz z dnia 03.03.2022 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(18)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(u1) w sprawie zmiany decyzji109.
z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-
RM.6310.232.2020.MB, zmieniona decyzjami: z dnia 11.09.2020 znak ZP-ZPSM.966.356.2020.BP, z dnia 29.09.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(5),  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  24.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z
dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z  dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia
06.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16), decyzją z dnia 14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17),
decyzją  z  dnia  21.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),  decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(19), z dnia 29.102.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(20), decyzją z dnia 02.11.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  z  dnia  04.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22),  z  dnia  24.11.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(24),  z  dnia  07.12.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(25),  z  dnia  25.01.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(26),  z  dnia  24.02.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(27)  oraz   z  dnia  04.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(29)  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(u1) w sprawie zmiany decyzji110.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 16/2020 znak ZP-
ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP,  decyzją  z  dnia
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  04.12.2020.r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),
decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(6),   decyzją  z  dnia
01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(8),
decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(10),  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(12) oraz decyzją z dnia 01.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(13)w sprawie
zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(u1) w sprawie zmiany decyzji111.
z dnia 22.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 17/2020 znak ZP-
ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia
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16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.474.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia
23.04.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  10.05.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(7),  
decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.,  znak:  ZP-
ZPSM.966.474.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  18.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.SK(10)  oraz  decyzją  z  dnia
03.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(11),  w  sprawie  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 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(u1) w sprawie zmiany decyzji112.
z dnia 22.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(u) uchylającej decyzję z dnia 03.09.2020 r. nr 13/2020 znak ZP-
ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP,  decyzją  z  dnia
05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2)  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(6),  decyzją  z   dnia
08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(8),
decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  15.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(11)  decyzją  z  dnia
23.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(12)  oraz  decyzją  z  dnia  02.03.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(13)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia113.
decyzji  z  dnia 3.09.2020 r.  nr  6/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej  decyzją z  dnia 14.09.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.365.2020.JG,  decyzją  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2),  decyzją  z  dnia
23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  03.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG(6),  z  dnia  18.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(7)  oraz  decyzjąz  dnia  10.06.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(8),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(9),  decyzją  z  dnia
19.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(10),  postanowieniem  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 09.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(11), decyzją z dnia 04.03.2022
r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(12) oraz decyzją z dnia 14.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(13)w sprawie
zabezpieczenia  przez  Głogowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(u1) w sprawie zmiany decyzji114.
z  dnia  23.03.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  3.09.2020 r.  nr  5/2020 znak ZP-
ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG,  decyzjż  z  dnia
14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2),  decyzji  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),
decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(5), decyzją z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6), decyzją z dnia 06.04.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7), decyzją z dnia 08.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(8), decyzją z dnia
12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9),  decyzją  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10),
decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.UK(11),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia
15.11.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia  29.11.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(15)
oraz decyzją z dnia 04.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(16) w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.422.2020.JG(u1) w sprawie zmiany decyzji115.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.422.2020.JG(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 38/2020 znak ZP-
ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej  decyzją z  dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.422.2020.JG oraz decyzją z  dnia
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11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.422.2020.JG(2)w sprawie zabezpieczenia przez "Sanatorium Dolnośląskie" Spółka z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(u) w sprawie zmiany decyzji z116.
dnia  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(12)  uchylającej  decyzję  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP-
ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG, z dnia 09.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(3),  z  dnia  11.02.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4), z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(5), z dnia 26.03.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(6), z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(7), z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(8),  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(9),  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(10)  oraz  z  dnia  28.02.2022 r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(11)  w  sprawie  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 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(u1) w sprawie zmiany decyzji z117.
dnia  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP-
ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.44.2021.JG,  decyzją  z  dnia
30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(2), z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(3), decyzją z dnia
04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(4) oraz decyzją z dnia 01.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(5) w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  A.  Falkiewicza  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(u1) w sprawie zmiany decyzji118.
z  dnia 23.03.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r.  nr 3/2020 znak ZP-
ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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  13.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(3), decyzją z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4), decyzją z dnia 11.02.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5), decyzją z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6), decyzją z dnia
22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(8),
decyzją  z  dnia  03.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11),  decyzją  z  dnia
23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12), decyzją z dnia 30.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(13),
decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.EC(15),  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(16),  decyzją  z
dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(17)  oraz  decyzją  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(18)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(u) w sprawie uchlenia decyzji119.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15),  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(16),  z  dnia
18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(17), decyzją z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(18),
decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(19),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(20),  decyzją  z  dnia  09.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.SK(21),  z  dnia  24.02.2022  r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(22)  oraz  z  dnia  04.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(23)  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Bogatyni  realizacji  świadczeń  opieki
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zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.709.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia120.
decyzji  z  dnia  02.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.709.2020.BP,  zmienionej  decyzją  z  dnia  27.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.709.2020.BP(2)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Zdrowia  Psychicznego  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia121.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 15/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.424.2020.BP, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP, decyzją z dnia 22.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25),  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26)  z  dnia  16.12.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27),  z  dnia  20.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(28),  z  dnia  31.01.2022 r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(29), z dnia 11.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(30), z dnia 15.02.2022 r.,
znak: ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(31), z dnia 18.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.SK(32), z dnia 23.02.2022 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(33)  oraz  z  dnia  02.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(34)  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.03.2022  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.465.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia122.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 20/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzją z dnia 14.09.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2), decyzją z dnia 14.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3), decyzją z dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją z dnia 16.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(14), decyzją z dnia 11.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(15),
decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(16),   decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(17),  decyzją  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(18),  decyzją  z  dnia
18.02.2022  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(19)  oraz  decyzją  z  dnia  02.03.2022  r.,  znak:  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(20),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.03.2022  r.,  znak:ZP-ZPSM.966.91.2021.BP(u)  w  sprawie  uchylenia123.
decyzji  z  dnia  10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  decyzją  z  dnia
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25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6),  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7),
decyzją  z  dnia  29.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(8),  decyzją  z  dnia  21.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.UK(9), decyzją z dnia 25.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(10) ,decyzją z dnia 04.11.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(11),  decyzją  z  dnia  23  listopada  2021  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(12),
decyzją  z  dnia  17.02.2022  r.,  znak:ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(13)  oraz  decyzją  z  dnia  02.03.2022  r.,  znak:ZP-
ZPSM.966.91.2021.UK(14) w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy w Szpitalu
tymczasowym, realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem
COVID-19.

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(u)  w  sprawie  uchylenia124.
decyzji  z  dnia  27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB(3),  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.357.2020.BP,  decyzją  z  dnia  15.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  27.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
07.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(4)  oraz  decyzją  z  dnia  11.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.376.2020.BP(5), w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.127.2022.EC(u1) w sprawie zmiany decyzji125.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.127.2022.EC(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 35/2020 znak ZP-
ZPSM.966.345.2020.EC  zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia
30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia
09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia
30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia
26.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.47.2021.EC, z dnia 01.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.114.2021.EC, z dnia 08.03.2021
r.  znak ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021 r.  znak
ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.473.2021.UK,  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.487.2021.EC,  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.520.2021.EC,  decyzją z  dnia 15.10.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.644.2021.EC,  decyzją z  dnia 22.10.2021 r.
znak ZP-ZPSM.654.2021.EC, decyzją z dnia 28.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.662.2021.EC, decyzją z dnia 04.11.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.670.2021.EC, decyzją z dnia 15.11.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.688.2021.EC oraz decyzją z dnia
03.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.83.2022.EC w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(u1) w sprawie zmiany decyzji126.
z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-
RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),
decyzją  z  dnia  02.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia
09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(8),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
26.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13), decyzją z dnia 04.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),  z  decyzją  z  dnia
28.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18), decyzją z dnia 18.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK.(19),
decyzją  z  dnia  14.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20),  decyzją  z  dnia  14.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  decyzją  z  dnia
17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24), decyzją z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25),
decyzją  z  dnia  29.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26),  decyzją  z  dnia  03.12.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(27),  decyzją  z  dnia  09.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(28),   decyzją  z  dnia
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31.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(29), decyzją z dnia 08.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(30),
decyzją  z  dnia  14.02.2022  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(31),  z  dnia  18.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(32) oraz z dnia 28.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(33) w sprawie zabezpieczenia
przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu: ul. Chałubińskiego 2-2a
Wrocław w komórce organizacyjnej pn. Oddział kliniczny zakaźny, realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(u1) w sprawie zmiany decyzji127.
z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  30.06.2020  r.,  znak  BZ-
RM.6310.231.2020.MB, zmienionej decyzjami: z dnia 11 września 2020 r. znak: ZP-ZPSM.966.354.2020.SK, z dnia 23
września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z
dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia  25.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z dnia 25.01.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),
decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia
09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12), decyzją z dnia 14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13),
decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17), decyzją z dnia 07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18),
decyzją  z  dnia  24.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),  decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia
02.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22),  z  dnia  03.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(23),  z  dnia
24.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(24),  z  dnia  10.02.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(25),  z  dnia
14.02.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(26),   z  dnia 23.02.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(27) oraz z
dnia  03.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(28)w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej
Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(u1) w sprawie zmiany decyzji128.
z dnia 22.03.2022 r.  znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(u) uchylającej  decyzję z  dnia 3.09.2020 r.  nr  9/2020 znak ZP-
ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia
14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),
decyzją  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia
26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(7),
decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia
06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.BP(12), decyzją z dnia 21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(13),
decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.UK(14),  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  22.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(16)  oraz  decyzją  z  dnia
01.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(17)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w
Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.93.2022.SK(u) w sprawie zmiany decyzji z129.
dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.93.2022.SK(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  15.11.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.689.2021.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.93.2022.SK,  dotyczącej
uruchomienia  szpitala  tymczasowego  realizującego  świadczenia  opieki  zdrowotnej  na  rzecz  pacjentów  z
potwierdzonym  zakażeniem  wirusem  SARS-CoV-2  przez   Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w
Wałbrzychu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.43.2021.SK(u1) w sprawie zmiany decyzji130.
z  dnia  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.43.2021.SK(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  7/2020  znak  ZP-
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ZPSM.966.346.2020.SK  oraz  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.43.2021.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia
29.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.43.2021.SK(2)  w  sprawie  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 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.791.2021.SK(u1) w sprawie zmiany decyzji131.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.791.2021.SK(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 27/2020 znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS zmienionej  decyzją z dnia 31.12.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.791.2021.SK oraz decyzją z dnia
02.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.791.2021.SK(2)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Onkologii,
Pulmunologii  i  Hematologii  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(u1) w sprawie zmiany decyzji132.
z  dnia  23.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  22.02.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.505.2020.SK(27)zmienionej decyzją z dnia 24.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(28) ,  w sprawie
zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(u1) w sprawie zmiany decyzji133.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 12/2020 znak ZP-
ZPSM.966.346.2020.SK zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.431.SK, decyzją z dnia 16.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),
decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(6), decyzją z dnia 26.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(7), z dnia 04.03.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8), z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(9), decyzją z dnia 08.04.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10), decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11), decyzją z dnia
17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12), decyzją z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13),
decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.EC(14),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  02.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(16)  oraz  decyzją  z  dnia
14.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(17), decyzją z dnia 25.02.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(18)
oraz decyzją z dnia 11.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(19) w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny
Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia134.
decyzji  z  dnia  3.09.2020 r.  nr  24/2020 znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.374.2020.UK, z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.435.2020.UK, z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),   z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9),  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(10),  decyzją  z  dnia  27.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(11),  z  dnia  07.05.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(12),  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(14), decyzją z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(15),
decyzją  z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(16)  oraz  decyzją  z  dnia  04.03.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(17),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.SK(u)  w  sprawie  uchylenia135.
decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 22/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.438.2020.UK,  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia
04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3),  decyzją  z  dnia  30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(4),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(7),  decyzją   z  dnia
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23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(8)  oraz  decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK(9), w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Rehablitacji  Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.119.2022.EC(u1) w sprawie zmiany decyzji136.
z  dnia  22.03.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.119.2022.EC(u)  uchylającej  decyzję  z  dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia
16.10.2020 r. znak ZP-ZOSM.480.2020.JG, z dnia 20.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.503.2020.EC, z dnia 04.11.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.601.2020.EC, z dnia 12.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.10.2021.SK, z dnia 21.01.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.127.2021.EC,  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.206.2021.EC,  z  dnia  27.04.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2021.EC,  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.397.2021.SK,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.433.2021.EC,  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.815.2021.EC,   z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.671.2021.EC,   z  dnia  23.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.67.2022.EC  oraz  z  dnia  07.03.2022  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.86.2022.EC w sprawie zabezpieczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.120.2022.EC(u1) w sprawie zmiany decyzji137.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.120.2022.EC(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 34/2020 znak ZP-
ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia
09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP, decyzją z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.548.2020.EC, decyzją
z dnia 10.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.636.2020.EC, decyzją z dnia 30.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK,
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.9.2021.SK,  decyzją  z  dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.28.2021.EC, decyzją z dnia 16.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.97.2021.EC, decyzją z dnia 25.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.110.2021.EC, decyzją z dnia 09.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.136.2021.EC,  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia
26.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.194.2021.EC, decyzją z dnia 01.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.233.2021.EC, decyzją
z dnia 22.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.345.2021.EC, decyzją z dnia 29.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2021.BP,
decyzją  z  dnia  05.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.416.2021.EC,  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.446.2021.EC,  decyzją z  dnia 17.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.452.2021.EC,  decyzją z  dnia 21.05.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2021.SK, z dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.503.2021.EC, decyzją z dnia 23.11.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.706.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  28.02.2022  r.  znak  ZP-ZPSM.966.73.2022.EC  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczne Centrum
Medyczne im.  św.  Jana Pawła II  Spółka Akcyjna realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.122.2020.EC(u1) w sprawie zmiany decyzji138.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.122.2020.EC(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 31/2020 znak ZP-
ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Izerskie  Centrum  Pulmunologii  i  Chemioterapii  "Izer-Med"
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.121.2020.EC(u1) w sprawie zmiany decyzji139.
z dnia 23.03.2022 r. znak ZP-ZPSM.966.121.2020.EC(u) uchylającej decyzję z dnia 3.09.2020 r. nr 30/2020 znak ZP-
ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Centrum  Medyczne  Karpacz  Spółka  Akcyjna  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

2020-2021 rok

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie1.
zabezpieczenia przez Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19
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Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie2.
zabezpieczenia przez Szpital Specjalistyczny 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  sprawie3.
zabezpieczenia przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia 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  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie4.
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  sprawie5.
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  sprawie6.
zabezpieczenia  przez  "Głogowski  Szpital  Powiatowy"  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  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  sprawie7.
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  sprawie8.
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
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  sprawie9.
zabezpieczenia przez Powiatowy Zespół Szpitali  realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  10/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie10.
zabezpieczenia  przez  Jaworskie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  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  sprawie11.
zabezpieczenia przez "Strzelińskie Centrum Medyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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  sprawie12.
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  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  sprawie13.
zabezpieczenia  przez  Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  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  sprawie14.
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  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  sprawie15.
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  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  sprawie16.
zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  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  sprawie17.
zabezpieczenia  przez  Wielospecjalistyczny  Szpital  -  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Zgorzelcu

https://duw.pl/download/1/37121/Decyzja2zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSzpitalSpecjalistycznyimaFalkiewicza.pdf
https://duw.pl/download/1/37121/Decyzja2zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSzpitalSpecjalistycznyimaFalkiewicza.pdf
https://duw.pl/download/1/37121/Decyzja2zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSzpitalSpecjalistycznyimaFalkiewicza.pdf
https://duw.pl/download/1/37122/Decyzja3zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGBystrzyckieCentrumZdrowiaspzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37122/Decyzja3zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGBystrzyckieCentrumZdrowiaspzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37122/Decyzja3zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGBystrzyckieCentrumZdrowiaspzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37123/Decyzja4zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSPZOZwBogatynii.pdf
https://duw.pl/download/1/37123/Decyzja4zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSPZOZwBogatynii.pdf
https://duw.pl/download/1/37123/Decyzja4zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSPZOZwBogatynii.pdf
https://duw.pl/download/1/37124/Decyzja5zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGZOZwOlawie.pdf
https://duw.pl/download/1/37124/Decyzja5zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGZOZwOlawie.pdf
https://duw.pl/download/1/37124/Decyzja5zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGZOZwOlawie.pdf
https://duw.pl/download/1/37125/Decyzja6zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGGlogowskiSzpitalPowiatowySpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37125/Decyzja6zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGGlogowskiSzpitalPowiatowySpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37125/Decyzja6zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGGlogowskiSzpitalPowiatowySpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37126/Decyzja7zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKSzpitalGinekologicznoPolozniczyWalbr.pdf
https://duw.pl/download/1/37126/Decyzja7zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKSzpitalGinekologicznoPolozniczyWalbr.pdf
https://duw.pl/download/1/37126/Decyzja7zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKSzpitalGinekologicznoPolozniczyWalbr.pdf
https://duw.pl/download/1/37127/Decyzja8zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKPZCKamiennaGora.pdf
https://duw.pl/download/1/37127/Decyzja8zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKPZCKamiennaGora.pdf
https://duw.pl/download/1/37127/Decyzja8zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKPZCKamiennaGora.pdf
https://duw.pl/download/1/37128/Decyzja9zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKSzpitalPowiatowywOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37128/Decyzja9zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKSzpitalPowiatowywOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37128/Decyzja9zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKSzpitalPowiatowywOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/37129/Decyzja10zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKJaworskieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37129/Decyzja10zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKJaworskieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37129/Decyzja10zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKJaworskieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37130/Decyzja11zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKStrzelinskieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37130/Decyzja11zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKStrzelinskieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37130/Decyzja11zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKStrzelinskieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/37131/Decyzja12zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKNZOZSzpitalDzierzoniow.pdf
https://duw.pl/download/1/37131/Decyzja12zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKNZOZSzpitalDzierzoniow.pdf
https://duw.pl/download/1/37131/Decyzja12zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKNZOZSzpitalDzierzoniow.pdf
https://duw.pl/download/1/37131/Decyzja12zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKNZOZSzpitalDzierzoniow.pdf
https://duw.pl/download/1/37132/Decyzja13z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPPowiatoweCentrumMedycznewWolowieSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37132/Decyzja13z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPPowiatoweCentrumMedycznewWolowieSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37132/Decyzja13z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPPowiatoweCentrumMedycznewWolowieSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37133/Decyzja14z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPPowiatoweCentrumZdrowiaSpzooLwowekSlas.pdf
https://duw.pl/download/1/37133/Decyzja14z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPPowiatoweCentrumZdrowiaSpzooLwowekSlas.pdf
https://duw.pl/download/1/37133/Decyzja14z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPPowiatoweCentrumZdrowiaSpzooLwowekSlas.pdf
https://duw.pl/download/1/37134/Decyzja15z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPMilickieCentrumMedyczneSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37134/Decyzja15z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPMilickieCentrumMedyczneSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37134/Decyzja15z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPMilickieCentrumMedyczneSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37135/Decyzja16z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPSzpitalPowiatowyimAWolanczykaSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37135/Decyzja16z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPSzpitalPowiatowyimAWolanczykaSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37135/Decyzja16z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPSzpitalPowiatowyimAWolanczykaSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37151/Decyzja17z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPWielospecjalistycznySzpital-SPZOZwZgor.pdf
https://duw.pl/download/1/37151/Decyzja17z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPWielospecjalistycznySzpital-SPZOZwZgor.pdf


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  sprawie18.
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  sprawie19.
zabezpieczenia przez "Miedziowe Centrum Zdrowia" Spółka Akcyjna 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  sprawie20.
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  w  sprawie21.
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  sprawie22.
zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Rehablitacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  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  sprawie23.
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  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  sprawie24.
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  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w  sprawie25.
zabezpieczenia przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej 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  sprawie26.
zabezpieczenia przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej 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  sprawie27.
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  282020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w  sprawie28.
zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Transplantacji  Komórkowych  z  Krajowym  Bankiem  Dawców  Szpiku
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  sprawie29.
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  sprawie30.
zabezpieczenia przez Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna 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  sprawie31.
zabezpieczenia  przez  Izerskie  Centrum  Pulmunologii  i  Chemioterapii  "Izer-Ned"  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie32.
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji

https://duw.pl/download/1/37151/Decyzja17z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPWielospecjalistycznySzpital-SPZOZwZgor.pdf
https://duw.pl/download/1/37152/Decyzja18z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPZespolOpiekiZdrowotnejwKlodzku.pdf
https://duw.pl/download/1/37152/Decyzja18z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPZespolOpiekiZdrowotnejwKlodzku.pdf
https://duw.pl/download/1/37152/Decyzja18z03092020rznakZP-ZPSM9663472020BPZespolOpiekiZdrowotnejwKlodzku.pdf
https://duw.pl/download/1/37153/Decyzja19z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKMIEDZIOWECENTRUMZDROWIASPOLKAAKCYJNA.pdf
https://duw.pl/download/1/37153/Decyzja19z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKMIEDZIOWECENTRUMZDROWIASPOLKAAKCYJNA.pdf
https://duw.pl/download/1/37153/Decyzja19z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKMIEDZIOWECENTRUMZDROWIASPOLKAAKCYJNA.pdf
https://duw.pl/download/1/37154/Decyzja20z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKSAMODZIELNYPUBLICZNYZESPOLOPIEKIZDROWOT.pdf
https://duw.pl/download/1/37154/Decyzja20z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKSAMODZIELNYPUBLICZNYZESPOLOPIEKIZDROWOT.pdf
https://duw.pl/download/1/37154/Decyzja20z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKSAMODZIELNYPUBLICZNYZESPOLOPIEKIZDROWOT.pdf
https://duw.pl/download/1/37155/Decyzja21z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnic.pdf
https://duw.pl/download/1/37155/Decyzja21z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnic.pdf
https://duw.pl/download/1/37155/Decyzja21z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKWojewodzkiSzpitalSpecjalistycznywLegnic.pdf
https://duw.pl/download/1/37158/Decyzja22z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKDolnoslaskieCentrumRehabilitacji.pdf
https://duw.pl/download/1/37158/Decyzja22z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKDolnoslaskieCentrumRehabilitacji.pdf
https://duw.pl/download/1/37158/Decyzja22z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKDolnoslaskieCentrumRehabilitacji.pdf
https://duw.pl/download/1/37156/Decyzja23z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKNIEPUBLICZNYZAKLADOPIEKIZDROWOTNEJLUZYC.pdf
https://duw.pl/download/1/37156/Decyzja23z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKNIEPUBLICZNYZAKLADOPIEKIZDROWOTNEJLUZYC.pdf
https://duw.pl/download/1/37156/Decyzja23z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKNIEPUBLICZNYZAKLADOPIEKIZDROWOTNEJLUZYC.pdf
https://duw.pl/download/1/37156/Decyzja23z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKNIEPUBLICZNYZAKLADOPIEKIZDROWOTNEJLUZYC.pdf
https://duw.pl/download/1/37136/Decyzja24z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKWOJEWODZKISZPITALSPECJALISTYCZNYWEWROCL.pdf
https://duw.pl/download/1/37136/Decyzja24z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKWOJEWODZKISZPITALSPECJALISTYCZNYWEWROCL.pdf
https://duw.pl/download/1/37136/Decyzja24z3092020rznakZP-ZPSM9663482020UKWOJEWODZKISZPITALSPECJALISTYCZNYWEWROCL.pdf
https://duw.pl/download/1/37137/Decyzja25zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDSSimMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37137/Decyzja25zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDSSimMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37137/Decyzja25zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDSSimMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37138/Decyzja26zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISWCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37138/Decyzja26zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISWCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37138/Decyzja26zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISWCSKotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37139/Decyzja27zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCOweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37139/Decyzja27zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCOweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37139/Decyzja27zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCOweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37140/Decyzja28zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCTKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37140/Decyzja28zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCTKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37140/Decyzja28zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCTKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37141/Decyzja29zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37141/Decyzja29zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37141/Decyzja29zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663492020ISDCCHPweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37142/Decyzja30zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECCMKarpacz.pdf
https://duw.pl/download/1/37142/Decyzja30zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECCMKarpacz.pdf
https://duw.pl/download/1/37142/Decyzja30zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECCMKarpacz.pdf
https://duw.pl/download/1/37143/Decyzja31zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECIzerMed.pdf
https://duw.pl/download/1/37143/Decyzja31zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECIzerMed.pdf
https://duw.pl/download/1/37143/Decyzja31zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECIzerMed.pdf
https://duw.pl/download/1/37143/Decyzja31zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECIzerMed.pdf
https://duw.pl/download/1/37144/Decyzja32zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECUSKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/37144/Decyzja32zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECUSKWroclaw.pdf


świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  33/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie33.
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  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  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie34.
zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  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  sprawie35.
zabezpieczenia przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego 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  sprawie36.
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  sprawie37.
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  38/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie38.
zabezpieczenia przez "Sanatorium Dolnośląskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.354.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z39.
dnia 30.06.2020 r. znak BZ-RM.6310.231.2020.MB, Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Bolesławcu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z40.
dnia 25.05.2020 r. znak BZ-RM.6310.204.2020.MB, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.356.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z41.
dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  J.  Gromkowskiego  we
Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.357.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z42.
dnia  27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB,  Wojewódzki  Szpital  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  w
Bolesławcu

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  14.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w sprawie  zmiany decyzji  z43.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny Ratunkowej

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  14.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w sprawie  zmiany decyzji  z44.
dnia 3.09.2020 r. nr 26/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  14.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w sprawie  zmiany decyzji  z45.
dnia 3.09.2020 r. nr 29/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z46.
dnia 3.09.2020 r. nr 1/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z47.
dnia 3.09.2020 r. nr 6/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.366.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z48.
dnia 3.09.2020 r. nr 18/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.369.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z49.
dnia 3.09.2020 r. nr 34/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła

https://duw.pl/download/1/37144/Decyzja32zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020ECUSKWroclaw.pdf
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https://duw.pl/download/1/37148/Decyzja36zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SK4WojskowySPZOZweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37148/Decyzja36zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SK4WojskowySPZOZweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37148/Decyzja36zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SK4WojskowySPZOZweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37148/Decyzja36zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SK4WojskowySPZOZweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37149/Decyzja37zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKUSKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37149/Decyzja37zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKUSKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37149/Decyzja37zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663462020SKUSKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37150/Decyzja38zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSanatoriaDolnoslaskieSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37150/Decyzja38zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSanatoriaDolnoslaskieSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37150/Decyzja38zdnia3092020rznakZP-ZPSM9663452020JGSanatoriaDolnoslaskieSpzoo.pdf
https://duw.pl/download/1/37164/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663542020SKwsprawiezmianydecyzjizdnia30062020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37164/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663542020SKwsprawiezmianydecyzjizdnia30062020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37165/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663552020BPwsprawiezmianydecyzjizdnia25052020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37165/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663552020BPwsprawiezmianydecyzjizdnia25052020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37165/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663552020BPwsprawiezmianydecyzjizdnia25052020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37162/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663562020BPwsprawiezmianydecyzjizdnia30062020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37162/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663562020BPwsprawiezmianydecyzjizdnia30062020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37162/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663562020BPwsprawiezmianydecyzjizdnia30062020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37163/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663572020BPwsprawiezmianydecyzjizdnia27052020rz.pdf
https://duw.pl/download/1/37163/Decyzjazdnia11092020rznakZP-ZPSM9663572020BPwsprawiezmianydecyzjizdnia27052020rz.pdf
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https://duw.pl/download/1/37184/44decyzjazdnia14092020rWojewodzkiecentrumSzpitalnekotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37184/44decyzjazdnia14092020rWojewodzkiecentrumSzpitalnekotlinyJeleniogorskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/37185/45decyzjazdnia14092020rDolnoslaskieCentrumChorobPlucwewroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37185/45decyzjazdnia14092020rDolnoslaskieCentrumChorobPlucwewroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/37186/46decyzjazdnia14092020rSzpitalimSwJadwigiwTrzebnicy.pdf
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https://duw.pl/download/1/37175/47decyzjazdnia14092020rGlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
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https://duw.pl/download/1/37177/49decyzjazdnia14092020SCMPolanica342020.pdf


II Spółka Akcyjna

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z50.
dnia 3.09.2020 r. nr 35/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.371.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z51.
dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.372.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z52.
dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Świdnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.373.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z53.
dnia 3.09.2020 r. nr 21/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.374.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z54.
dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.358.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z55.
dnia  3.09.2020 r.  nr  36/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK,  4  Wojskowy Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ we
Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z56.
dnia  27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB(3),  zmieniona  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.357.2020.BP  Wojewódzki  Szpital  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  w  Bolesławcu

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  18.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w sprawie  zmiany decyzji  z57.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  BZ-RM.6310.349.2020.IS,  zmieniona  decyzją  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS  Dolnośląskie  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.386.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z58.
dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.231.2020.MB,  zmieniona  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK  ZOZ  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.391.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z59.
dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP  WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z60.
dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.231.2020.MB,  zmieniona  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK  oraz  decyzją  z  dnia  23.09.2020  znak  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  ZOZ  Szpital  Powiatowy  w
Bolesławcu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z61.
dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC, Szpital Specjalistyczny im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  2.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK  w  sprawie  zmiany  decyzji  z62.
dnia  3.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienioną  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.373.2020.UK,  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  05.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS  w sprawie  zmiany decyzji  z63.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  BZ-RM.6310.349.2020.IS,  zmieniona  decyzją  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS  oraz  zmienioną  decyzją  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  Dolnośląskie
Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(3) w sprawie zmiany decyzji64.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  35/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienioną  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, Specjalistyczny Szpital im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2) w sprawie zmiany decyzji z65.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  BZ-RM.6310.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
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ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  oraz  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  Dolnośląskie  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020 IS w sprawie zmiany decyzji  z66.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4) w sprawie zmiany decyzji z67.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC  oraz  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3), Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020.SK znak ZP-ZPSM.966.429.2020.SK w sprawie zmiany decyzji z68.
dnia  3.09.2020  r.  nr  10/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Jaworskie  Centrum
Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.431.SK w sprawie zmiany decyzji  z  dnia69.
3.09.2020 r. nr 12/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji  świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.430.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z70.
dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum
Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.432.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z71.
dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół
Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.422.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z72.
dnia  3.09.2020  r.  nr  38/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  "Sanatorium
Dolnośląskie"  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.423.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z73.
dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum
Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.424.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z74.
dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum
Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z75.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum
Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z76.
dnia 3.09.2020 r.  nr 4/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG w sprawie 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 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z77.
dnia 3.09.2020 r. nr 16/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP w sprawie zabezpieczenia przez Szpital Powiatowy im.
A.  Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
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zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.426.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z78.
dnia  3.09.2020 r.  nr  17/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  w sprawie  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 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z79.
dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC,  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z80.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  Specjalistyczne  Centrum  Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2)  w sprawie zmiany decyzji81.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG, Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z82.
dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.436.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z83.
dnia  3.09.2020 r.  nr  23/2020 znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK w sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład
Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.437.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z84.
dnia 3.09.2020 r.  nr  19/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK w sprawie zabezpieczenia przez "Miedziowe Centrum
Zdrowia"  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z85.
dnia 3.09.2020 r. nr 22/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum
Rehablitacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.435.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z86.
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.966.374.2020.UK,  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z87.
dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we
Wrocławiu

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  12.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS  w sprawie  zmiany decyzji  z88.
dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  w  dniu  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10.2020. r. znak ZP-ZPSM.966.447.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z89.
dnia  3.09.2020 r.  nr  21/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK,  zmienioną decyzjami:  z  dnia  14.09.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.373.2020.UK oraz z dnia 2.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.401.2020.UK, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Legnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.446.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z90.
dnia  3.09.2020  r.  nr  19/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.437.2020.UK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  "Miedziowe  Centrum  Zdrowia"  Spółka  Akcyjna  w  Lubinie
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19
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Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966445.BP  w  sprawie  zmiany  decyzji  z  dnia91.
3.09.2020  r.  nr  36/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  15.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.358.2020.SK,  4  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(5) w sprawie zmiany decyzji92.
z dnia 3.09.2020 r. nr 35/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną decyzjami: z dnia 14.09.2020. r. znak ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3) oraz z dnia 09.10.2020 znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4), Specjalistyczny Szpital im. dra
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z93.
dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG,  Głogowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(3)  w sprawie zmiany decyzji94.
z  dnia  3.09.2020 r.  nr  1/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG oraz z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2), Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w
Trzebnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(2) w sprawie zmiany decyzji z95.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS oraz decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020 IS, Szpital Specjalistyczny im.
T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z96.
dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z97.
dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966460.2020.SK w sprawie  zmiany decyzji  z98.
dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.398.2020.EC(1) w sprawie zmiany decyzji99.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  33/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny
Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  14.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BPw sprawie  zmiany  decyzji  z100.
dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z101.
dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK,  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z102.
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.966.374.2020.UK  oraz  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z103.
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dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum
Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(3) w sprawie zmiany decyzji z104.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  BZ-RM.6310.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS  oraz  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  Dolnośląskie  Centrum  Chorób
Płuc we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji105.
z dnia 12.10.2020. r. znak ZP-ZPSM.966.447.2020.UK, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z106.
dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z107.
dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w
Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z108.
dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP w sprawie 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 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z109.
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  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  Świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.169.2020.MB  w  sprawie  zmiany  decyzji110.
(polecenia)  z  dnia  30.04.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.169.2020.MB(3)  w  sprawie  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 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.481.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z111.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS  oraz  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.480.JG  w sprawie  zmiany  decyzji  z  dnia112.
3.09.2020  r.  nr  33/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmianionej  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.398.2020.EC(1)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG w sprawie zmiany decyzji  z113.
dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC oraz decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP w sprawie zabezpieczenia
przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
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zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji114.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK  oraz  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny we Wrocławiu realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK w sprawie zmiany decyzji z115.
dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK, oraz z dnia 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2) w sprawie zabezpieczenia przez
Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.486.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i116.
prowadzenia przez Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu izolatorium w Sanatorium "Pionier"
w Szczawnie  Zdroju  w celu  realizacji  opieki  sprawowanej  w związku z  przeciwdziałaniem zakażeniu  wirusem SARS-
CoV-2

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.468.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i117.
prowadzenia przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu izolatorium w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu w
celu realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z118.
dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.445.2020.SK  w sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy Szpital  Kliniczny  z
Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.503.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z119.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG   w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z120.
dnia 03.09.2020 r. nr 13/2020 znak ZP-ZPSM.966.347.2020.BP w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum
Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.20.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.499.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z121.
dnia 3.09.2020 r. nr 11/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK w sprawie zabezpieczenia przez "Strzelińskie Centrum
Medyczne"  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.509.2020.UK w sprawie uchylenia decyzji z122.
dnia  3.09.2020  r.  nr  19/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  i  decyzji  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.437.2020.UK oraz decyzji z dnia 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.446.2020.UK w sprawie zabezpieczenia
przez  "Miedziowe  Centrum  Zdrowia"  Spółka  Akcyjna  w  Lubinie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP w sprawie zmiany decyzji  z123.
dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP  oraz  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.458.2020.BP  w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4) w sprawie zmiany decyzji z124.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2)  oraz  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3), w sprawie 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 23.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji125.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-21  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z126.
dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG  oraz  decyzją  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Głogowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji127.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK oraz decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK w sprawie zabezpieczenia
przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.533.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i128.
prowadzenia  przez  4  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  izolatorium  w  23  Wojskowym
Szpitalu  Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym  SPZOZ  w  Lądku  Zdroju  w  celu  realizacji  opieki  sprawowanej  w  związku  z
przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SL(2) w sprawie zmiany decyzji z129.
dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK oraz decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966460.2020.SK w sprawie zabezpieczenia
przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji130.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK oraz decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK w sprawie zabezpieczenia przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji131.
z  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.BPoraz decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP w sprawie zabezpieczenia
przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji132.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK  oraz  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK,  Samodzielny  Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji133.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK, z dnia 12.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2) oraz z dnia 19.10.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19
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Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(3) w sprawie zmiany decyzji z134.
dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji135.
z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.445.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.505.2020.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(4) w sprawie zmiany decyzji z136.
dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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 12.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS oraz decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(3)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny
Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3) w sprawie zmiany decyzji z137.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2) oraz z dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.481.2020.JG w sprawie zabezpieczenia przez
Szpital  Specjalistyczny im. T.  Marciniaka -  Centrum Medycyny Ratunkowej  realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.580.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z138.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3), z dnia 09.10.2020 znak ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4) oraz z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczny Szpital  im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z139.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji140.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.231.2020.MB,  zmieniona  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  decyzją  z  dnia  23.09.2020  znak  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK  oraz  29.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  ZOZ  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.499.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji141.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  11/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.20.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.499.2020.SK,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  "Strzelińskie  Centrum  Medyczne"  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji142.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK oraz z dnia 26.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2), w sprawie zabezpieczenia przez
Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
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przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.429.2020.SK(2)  w  sprawie  uchylenia143.
decyzji  z  dnia 3.09.2020 r.  nr 10/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK oraz decyzję z dnia 09.10.2020.SK znak ZP-
ZPSM.966.429.2020.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Jaworskie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  02.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.587.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i144.
prowadzenia przez Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. izolatorium w Sanatorium Uzdrowiskowe "Jan" w Lądku Zdroju w
celu realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  02.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.588.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i145.
prowadzenia przez Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. izolatorium w Sanatorium Uzdrowiskowe "Pionier" w Szczawnie
Zdroju w celu realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  02.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.590.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i146.
prowadzenia  przez  Uzdrowiska  Kłodzkie  S.A.  -  grupa  PGU  izolatorium  w  Sanatorium  Uzdrowiskowe  SZAROTKA  w
Polanicy Zdroju w celu realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  02.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.589.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i147.
prowadzenia przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU izolatorium w Sanatorium Uzdrowiskowe Lalka w Jeleniej
Górze w celu realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  02.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.591.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i148.
prowadzenia przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - grupa PGU izolatorium w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 1 Pawilon KORAB
w  Polanicy  Zdroju  w  celu  realizacji  opieki  sprawowanej  w  związku  z  przeciwdziałaniem  zakażeniu  wirusem  SARS-
CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(5) w sprawie zmiany decyzji z149.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3)  oraz  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  w  sprawie  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  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4)  w  sprawie  zmiany150.
decyzji  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.
znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z dnia 09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020 IS,  z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG  oraz  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji151.
z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.445.2020.SK,  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.505.2020.SK  oraz  decyzją  z  dnia  27.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(2),   w  sprawie
zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji152.
z  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, decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP oraz decyzją z dnia 26.10.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji
Świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji153.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP oraz decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP, w sprawie zabezpieczenia
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przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lwówku Śląskim realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji154.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP oraz decyzją z dnia 22.10.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP, w sprawie zabezpieczenia przez Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.548.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z155.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC oraz decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP, w sprawie zabezpieczenia
przez Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.601.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z156.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG   oraz  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z157.
dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG w sprawie 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 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji158.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK oraz decyzją z dnia 23.10.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji159.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Rehablitacji  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.486.2020.JG(u) w sprawie uchylenia decyzj160.
z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.486.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i  prowadzenia  przez  Specjalistyczny
Szpital  im.  dra  A.  Sokołowskiego  w  Wałbrzychu  izolatorium  w  Sanatorium  "Pionier"  w  Szczawnie  Zdroju  w  celu
realizacji  opieki  sprawowanej  w  związku  z  przeciwdziałaniem  zakażeniu  wirusem  SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5) w sprawie zmiany decyzji z161.
dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(3)  oraz  decyzją  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(4),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji162.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, w sprawie zabezpieczenia przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19
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Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji163.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP oraz decyzją z dnia 03.11.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji164.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK  oraz  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital
Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z165.
dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC, decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP oraz decyzją z dnia 16.10.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG, w sprawie 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  09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.629.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i166.
prowadzenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczmy w Legnicy  izolatorium w Hotelu  ADMIRAŁ w Legnicy  w celu
realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji167.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z168.
dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG  oraz  decyzją  z  dnia  06.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(2),  w  sprawie
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  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.590.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia169.
decyzji  z  dnia  02.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.590.2020.JG w sprawie  utworzenia  i  prowadzenia  przez  Uzdrowiska
Kłodzkie  S.A.  -  grupa  PGU  izolatorium  w  Sanatorium  Uzdrowiskowe  SZAROTKA  w  Polanicy  Zdroju  w  celu  realizacji
opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.591.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia170.
decyzji  z  dnia  02.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.591.2020.JG w sprawie  utworzenia  i  prowadzenia  przez  Uzdrowiska
Kłodzkie  S.A.  -  grupa  PGU  izolatorium  w  Szpitalu  Uzdrowiskowym  Nr  1  Pawilon  KORAB  w  Polanicy  Zdroju  w  celu
realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.635.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z171.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5) oraz z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.580.2020.EC, w sprawie zabezpieczenia przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(5) w sprawie zmiany decyzji z172.
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dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3)oraz z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), w sprawie zabezpieczenia
przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji173.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK oraz z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2), w sprawie zabezpieczenia przez
Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.636.2020.EC w sprawie zmiany decyzji  z174.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC, decyzją z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP oraz decyzją z dnia 04.11.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.548.2020.EC, w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana
Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4) w sprawie zmiany decyzji175.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2) oraz decyzją z dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  w sprawie
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji176.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2)  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  w sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji177.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2)  oraz  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z178.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG  oraz  decyzją  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(2),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.589.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia179.
decyzji  z dnia 02.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.589.2020.JG, w sprawie utworzenia i  prowadzenia przez Uzdrowisko
Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU izolatorium w Sanatorium Uzdrowiskowe Lalka w Jeleniej Górze w celu realizacji opieki
sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji180.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK oraz decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK, w sprawie zabezpieczenia
przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń
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opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  19.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.685.2020.JG  w  sprawie  zmiany  decyzji181.
16.10.2020 r. znak BZ-RM.6310.169.2020.MB w sprawie 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 20.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji182.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966460.2020.SK oraz decyzją z dnia 26.10.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowy Zespół 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 decyzji183.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK, z dnia 26.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2) oraz z dnia 30.10.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w Legnicy  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6) w sprawie zmiany decyzji z184.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4) oraz z dnia 10.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  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 decyzji185.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(2),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.
Chałubińskiego  2-21  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji186.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2)  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK w sprawie uchylenia decyzji z187.
dnia 3.09.2020 r. nr 37/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK w sprawie 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  27.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.712.2020.JG(1)  zabezpieczenia  przez188.
Szpital  Specjalistyczny  im.  A.  Falkiewicza  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 w zakresiach: ginekologia i położnictwo oraz neonatologia

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.722.2020.SK  w  sprawie  zabezpieczenia189.
przez Specjalistyczny Szpital  im.  dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 w Szpitalu tymczasowym

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji190.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  znak  ZP-

https://duw.pl/download/1/38015/180DecyzjaPCZKamiennaGora19112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38016/181Decyzjaz19112020rUSKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38016/181Decyzjaz19112020rUSKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38016/181Decyzjaz19112020rUSKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38016/181Decyzjaz19112020rUSKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38032/182Decyzjazdnia20112020rPowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38032/182Decyzjazdnia20112020rPowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38032/182Decyzjazdnia20112020rPowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38032/182Decyzjazdnia20112020rPowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38032/182Decyzjazdnia20112020rPowiatowyZespolSzpitaliwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38033/183Decyzjazdnia20112020rWojSzpitalSpecjalistwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38033/183Decyzjazdnia20112020rWojSzpitalSpecjalistwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38033/183Decyzjazdnia20112020rWojSzpitalSpecjalistwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38033/183Decyzjazdnia20112020rWojSzpitalSpecjalistwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38033/183Decyzjazdnia20112020rWojSzpitalSpecjalistwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38033/183Decyzjazdnia20112020rWojSzpitalSpecjalistwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38033/183Decyzjazdnia20112020rWojSzpitalSpecjalistwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/38038/184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38038/184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38038/184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38038/184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38038/184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38038/184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38038/184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38038/184Decyzjaz24112020DolnoslaskiSzpitalSpecjalistycznyimTMarciniakaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38039/185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38039/185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38039/185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38039/185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38039/185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38039/185Decyzjaz24112020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38048/ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38048/ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38048/ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38048/ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38048/ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38048/ZOZBoleslawiecdecyzjaz25112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38056/187Decyzjaz27112020uchyleniedecyzjiUSKginekologiaineonatologia.pdf
https://duw.pl/download/1/38056/187Decyzjaz27112020uchyleniedecyzjiUSKginekologiaineonatologia.pdf
https://duw.pl/download/1/38056/187Decyzjaz27112020uchyleniedecyzjiUSKginekologiaineonatologia.pdf
https://duw.pl/download/1/38056/187Decyzjaz27112020uchyleniedecyzjiUSKginekologiaineonatologia.pdf
https://duw.pl/download/1/38057/188Decyzjaz27112020SSimFalkiewiczaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38057/188Decyzjaz27112020SSimFalkiewiczaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38057/188Decyzjaz27112020SSimFalkiewiczaweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/38066/189decyzjaszpitaltymczasowyWalbrzych27112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38066/189decyzjaszpitaltymczasowyWalbrzych27112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38066/189decyzjaszpitaltymczasowyWalbrzych27112020.pdf
https://duw.pl/download/1/38081/190Decyzjaz02122020USKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/38081/190Decyzjaz02122020USKWroclaw.pdf


ZPSM.966.355.2020.BP,  decyzją  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(2)  oraz  decyzją  z  dnia
24.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3), w sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu: ul. Chałubińskiego 2-21 Wrocław w komórce organizacyjnej pn.
Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(4) w sprawie zmiany decyzji z191.
dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG, decyzją z dnia 06.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(2) oraz decyzją z dnia
10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(3), w sprawie 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  02.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.709.2020.BP  w  sprawie  zabezpieczenia192.
przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji193.
z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(3),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.12.2020.r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji194.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji195.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Rehablitacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji196.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z197.
dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2),  w  sprawie
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 08.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.US(5) w sprawie zmiany decyzji198.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3)  oraz  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.12.202 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(7) w sprawie zmiany decyzji z199.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5)  oraz  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.629.2020.JG(u) uchylająca decyzję z dnia200.
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.629.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i  prowadzenia  przez  Wojewódzki  Szpital
Specjalistyczmy w Legnicy izolatorium w Hotelu ADMIRAŁ w Legnicy w celu realizacji opieki sprawowanej w związku z
przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6) w sprawie zmiany decyzji z201.
dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(3), decyzją z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(4) oraz decyzją z dnia
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne
Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.533.2020.JG(2), w sprawie zmiany decyzji202.
z dnia 23.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.533.2020.JG w sprawie utworzenia i  prowadzenia przez 4 Wojskowy Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  izolatorium  w  23  Wojskowym  Szpitalu  Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym
SPZOZ w Lądku Zdroju w celu realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5) w sprawie zmiany decyzji203.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3)  oraz  decyzją  z
dnia 13.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Zdrowia
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3) w sprawie zmiany decyzji204.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK oraz decyzją z dnia 26.10.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2), Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.587.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia205.
decyzji  z  dnia  02.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.587.2020.JG w sprawie  utworzenia  i  prowadzenia  przez  Uzdrowisko
Lądek-Długopole  S.A.  izolatorium  w  Sanatorium  Uzdrowiskowe  "Jan"  w  Lądku  Zdroju  w  celu  realizacji  opieki
sprawowanej  w  związku  z  przeciwdziałaniem  zakażeniu  wirusem  SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji206.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP, decyzją z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2) oraz decyzją z dnia
09.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3), w sprawie zabezpieczenia przez Milickie Centrum Medyczne Spółka
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8) w sprawie zmiany decyzji z207.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia 24.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6)  oraz z  dnia 08.12.202 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
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Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5) w sprawie zmiany decyzji208.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3)  oraz  decyzją  z
dnia  13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(5) w sprawie zmiany decyzji209.
z  dnia  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(4),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  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.966.425.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji210.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP,  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2)  oraz  decyzją  z  dnia
04.12.2020.r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.
Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji211.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2) oraz decyzją z dnia 20.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3) , w sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4) w sprawie zmiany decyzji212.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2)  oraz  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),
Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4) w sprawie zmiany decyzji z213.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG,  decyzją  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(2)  oraz  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia
Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6) w sprawie zmiany decyzji z214.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3), z dnia 23.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4) oraz z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5), w sprawie 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 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(9) w sprawie zmiany decyzji z215.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7)  oraz  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  w  sprawie  zabezpieczenia
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przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4) w sprawie zmiany decyzji z216.
dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG,  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2)  oraz  decyzją  z  dnia
04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  w  sprawie  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 30.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK w sprawie zmiany decyzji  z217.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC  oraz  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji218.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2)  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(4) w sprawie zmiany decyzji219.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK,  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2)  oraz  decyzją  z  dnia
04.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3), w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Rehablitacji
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(6) w sprawie zmiany decyzji220.
z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(5),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(5) w sprawie zmiany decyzji z221.
dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG,  decyzją  z  dnia  06.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(2),  decyzją  z  dnia
10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(3) oraz decyzją z dnia 02.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(4),
w sprawie 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 04.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.3.2021.SK w sprawie zabezpieczenia przez222.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 w lokalizacji w Strzelinie, ul. Wrocławska 46

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  04.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.499.2020SK(u)  w  sprawie  uchylenia223.
decyzji  z dnia 3.09.2020 r. nr 11/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK, zmienionej decyzją z dnia 20.10.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.499.2020.SK,  zmienionej  decyzją   z  dnia  30.10.2020  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.499.2020.SK(2)  w  sprawie
zabezpieczenia przez "Strzelińskie Centrum Medyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10) w sprawie zmiany decyzji224.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7) w sprawie zmiany decyzji z225.
dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6)  w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.6.2021.SK(u) w sprawie uchylenia decyzji 226.
z  dnia  8.04.2020 r.,  znak:  BZ-RM.6310.143.2020.MB,  wydane Szpitalom samorządowym i  państwowym,  położonym
na  terenie  województwa  dolnośląskiego  w  stosunku  do  "STRZELIŃSKIEGO  CENTRUM  MEDYCZNEGO"  SPÓŁKA  Z
OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  W  UPADŁOŚCI,  ul.  Wrocławska  46,  59-100  Strzelin

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.468.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia  z227.
dniem 19 stycznia 2021 r. polecenia wydanego Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, 53-439 Wrocław
ul.  Grabiszyńska  105,  decyzją  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  19  października  2020  r.,  znak:  ZP-
ZPSM.966.468.2020.JG

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5) w sprawie zmiany decyzji228.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3)  oraz  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(4)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5) w sprawie zmiany decyzji z229.
dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3)  oraz  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4)  w  sprawie
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 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji230.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.533.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia231.
decyzji  z  dnia  10.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.533.2020.JG(2)  ,w  sprawie  utworzenia  i  prowadzenia  przez  4
Wojskowy Szpital  Kliniczny z  Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu izolatorium w 23 Wojskowym Szpitalu  Uzdrowiskowo-
Rehabilitacyjnym  SPZOZ  w  Lądku  Zdroju  w  celu  realizacji  opieki  sprawowanej  w  związku  z  przeciwdziałaniem
zakażeniu  wirusem  SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6) w sprawie zmiany decyzji232.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
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13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4)  oraz  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5) w sprawie zmiany decyzji233.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3)  oraz  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  w sprawie
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.
Chałubińskiego  2-21  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.3.2021.SK(u) w sprawie uchylenia decyzji z234.
dnia 04.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.3.2021.SK, w sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  w  lokalizacji  w  Strzelinie,  ul.  Wrocławska  46

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.10.2021.SK  w  sprawie  zmiany  decyzji  z235.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC  oraz  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(6) w sprawie zmiany decyzji z236.
dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG,  decyzją  z  dnia  06.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(2),  decyzją  z  dnia
10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(3), decyzją z dnia 02.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(4) oraz
decyzją  z  dnia  31.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(5),  w  sprawie  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 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5) w sprawie zmiany decyzji237.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3)  oraz  decyzją  z
dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowy Zespół Szpitali  w
Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK w sprawie zmiany decyzji z dnia238.
3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC  oraz  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.786.2020.SK,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne
im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3) w sprawie zmiany decyzji239.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK, decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK oraz decyzją z dnia 19.11.2020
r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej
Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5) w sprawie zmiany decyzji240.
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z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3)  oraz  decyzją  z  dnia  29.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  w sprawie
zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5) w sprawie zmiany decyzji241.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3)  oraz  decyzją  z
dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4), Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4) w sprawie zmiany decyzji242.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK, z dnia 16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2) oraz z dnia 10.11.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji243.
16.10.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.169.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  19.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.685.2020.JG,  w  sprawie  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 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(5) w sprawie zmiany decyzji244.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3)  oraz  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2) w sprawie zmiany decyzji245.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP oraz decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP, w sprawie 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 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji246.
z  dnia  27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB(3),  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.357.2020.BP oraz decyzją z dnia 15.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP, w sprawie zabezpieczenia
przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(11) w sprawie zmiany decyzji247.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  oraz  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6) w sprawie zmiany decyzji z248.
dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4)  oraz  decyzją  z
dnia 07.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5), w sprawie 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 15.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6) w sprawie zmiany decyzji249.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4)  oraz  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(7) w sprawie zmiany decyzji250.
z  dnia  31.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(6),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego  z  dnia  21.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020 r.  w  sprawie  zmiany  decyzji  z251.
dnia  30.06.2020  r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020  r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  oraz  z  dnia
25.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3)  oraz z  dnia 25.11.2020 r.,  w sprawie zabezpieczenia przez Zespół
Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(7) w sprawie zmiany decyzji252.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5)
oraz  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe
Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lwówku Śląskim realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji253.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP  oraz  decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji254.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP oraz z dnia 04.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  WSS im. J. Gromkowskiego we
Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z255.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC  oraz  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z256.
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dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.786.2020.SK  oraz  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.9.2021.SK,  w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum  Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji257.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP,  decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2)  oraz  decyzją  z  dnia
21.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Medyczne w
Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5) w sprawie zmiany decyzji258.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), oraz z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020 r. w sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji259.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG oraz decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2) w sprawie zabezpieczenia
przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6) w sprawie zmiany decyzji260.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4)  oraz  z  dnia  08.12.2020  r.  znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.US(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6) w sprawie zmiany decyzji261.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4)  oraz  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(5), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum
Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(6) w sprawie zmiany decyzji262.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3)  oraz  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5) w sprawie zmiany decyzji263.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
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znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3) oraz z dnia 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji
Świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji264.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG,  decyzją  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2)  oraz  decyzją  z  dnia
23.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3), w sprawie zabezpieczenia przez Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z
o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(7) w sprawie zmiany decyzji z265.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5)  oraz  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  w  sprawie  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  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z266.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia 30.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.580.2020.EC oraz z dnia 10.11.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.43.2021.SK  w  sprawie  zmiany  decyzji  z267.
dnia 3.09.2020 r. nr 7/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK w sprawie 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 26.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji268.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2)  oraz  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  w sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(5) w sprawie zmiany decyzji269.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2), decyzją z dnia 04.12.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3) oraz decyzją z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(4), w sprawie
zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Rehablitacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7) w sprawie zmiany decyzji z270.
dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5) oraz decyzją z dnia 15.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
w  sprawie  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  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.44.2021.JG  w  sprawie  zmiany  decyzji  z271.
dnia 3.09.2020 r.  nr 2/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG w sprawie zabezpieczenia przez Szpital  Specjalistyczny
im.  A.  Falkiewicza  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
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przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji272.
z  dnia  27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB(3),  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.357.2020.BP, decyzją z dnia 15.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP oraz decyzją z dnia 12.01.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(2), w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.709.2020.BP(2) w sprawie zmiany decyzji273.
z dnia 02.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.709.2020.BP, w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia
Psychicznego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.56.2021.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z274.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK  oraz  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.01.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5) w sprawie zmiany decyzji275.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3)  oraz  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji  świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  01.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.712.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia276.
decyzji  z  dnia  27.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.712.2020.JG(1)  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  A.
Falkiewicza  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 w zakresiach: ginekologia i położnictwo oraz neonatologia

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  01.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.23.2021.SK  w  sprawie  zabezpieczenia277.
przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  lokalizacji  przy  ul.  Borowskiej
213  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19  w  zakresiach:  ginekologia  i  położnictwo  oraz  neonatologia

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.02.2021 r. Znak ZP-ZPSM.966.722.2020.SK(2) w sprawie zmiany decyzji278.
z dnia 27.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.722.2020.SK, w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczny Szpital im. dra
Alfreda  Sokołowskiego  w  Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  w  Szpitalu  tymczasowym

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12) w sprawie zmiany decyzji279.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9) z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10) oraz z dnia 15.01.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  w  sprawie  zabezpieczenia280.
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przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy w Szpitalu tymczasowym, realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7) w sprawie zmiany decyzji281.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5)  oraz  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8) w sprawie zmiany decyzji282.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6)  oraz  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4)  w sprawie zmiany decyzji283.
z  dnia  3.09.2020 r.  nr  1/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2)  oraz  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3),  w  sprawie  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 11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.422.2020.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z284.
dnia  3.09.2020  r.  nr  38/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.422.2020.JG,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  "Sanatorium  Dolnośląskie"  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5) w sprawie zmiany decyzji z285.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3)  oraz  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(6) w sprawie zmiany decyzji286.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4)
oraz  decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie
Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(6) w sprawie zmiany decyzji287.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4)  oraz  decyzją  z
dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.
Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
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zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(7) w sprawie zmiany decyzji288.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5)
oraz decyzją z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC  w  sprawie  zmiany  decyzji  z289.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.786.2020.SK,  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.9.2021.SK  oraz
decyzją  z  dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne
Centrum  Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6) w sprawie zmiany decyzji z290.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4)  oraz  decyzją  z
dnia 11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5), w sprawie zabezpieczenia przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia
Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7) w sprawie zmiany decyzji z291.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5) oraz decyzją z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
w sprawie zabezpieczenia przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6) w sprawie zmiany decyzji292.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4) oraz z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5), w sprawie zabezpieczenia
przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6) w sprawie zmiany decyzji293.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4)  oraz  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(5), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.106.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z294.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC  oraz  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(8) w sprawie zmiany decyzji z295.
dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5), decyzją z dnia 15.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6) oraz
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  w  sprawie  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 25.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5) w sprawie zmiany decyzji296.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3)  oraz  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  w sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8) w sprawie zmiany decyzji297.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6)  oraz  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum
Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.110.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z298.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia 22.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.28.2021.EC oraz decyzją z dnia 16.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.97.2021.EC, w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum  Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7) w sprawie zmiany decyzji299.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5)  oraz  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(7) w sprawie zmiany decyzji300.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5)
oraz decyzją z dnia 15.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  w sprawie zabezpieczenia przez Samodzielny
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Publiczny Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Świdnicy realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6) w sprawie zmiany decyzji301.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4)  oraz  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(5), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(6) w sprawie zmiany decyzji302.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4)  oraz
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(7) w sprawie zmiany decyzji303.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5)
oraz decyzją z  dnia 23.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny
Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5) w sprawie zmiany decyzji304.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3)  oraz  decyzją  z
dnia 26.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Zdrowia
w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(13) w sprawie zmiany decyzji305.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11) oraz z dnia 10.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  w sprawie zabezpieczenia
przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8) w sprawie zmiany decyzji z306.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5), z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6) oraz z dnia 26.01.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7), w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu realizacji
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świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4) w sprawie zmiany decyzji z307.
dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG,  decyzjż  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2)  oraz  decyzji  z  dnia
25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(3) w sprawie zmiany decyzji308.
16.10.2020 r. znak BZ-RM.6310.169.2020.MB zmienionej decyzją z dnia 19.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.685.2020.JG
oraz decyzją z dnia 12.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(2) w sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki
Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  lokalizacji  przy  ul.  Tytusa  Chałubińskiego  1A,  
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6) w sprawie zmiany decyzji309.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4)  oraz  decyzją  z
dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce
organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.113.2021.EC w sprawie zmiany decyzji z310.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC  oraz  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7) w sprawie zmiany decyzji311.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5)  oraz  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(8) w sprawie zmiany decyzji z312.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5), decyzją z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6) oraz
decyzją z dnia 22.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7), w sprawie zabezpieczenia przez Bystrzyckie Centrum
Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.114.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z313.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC  oraz  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
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z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5) w sprawie zmiany decyzji z314.
dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3)  oraz  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Głogowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9) w sprawie zmiany decyzji z315.
dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7)  oraz  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8),  w  sprawie  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 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9) w sprawie zmiany decyzji z316.
dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7)  oraz  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9) w sprawie zmiany decyzji317.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7)  oraz  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8) w sprawie zmiany decyzji318.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6)  oraz  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.5050.2020.SK(8) w sprawie zmiany decyzji319.
z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(7),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7) w sprawie zmiany decyzji320.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
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znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5)  oraz  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.127.2021.EC w sprawie zmiany decyzji z321.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC  oraz  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji322.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2)  oraz  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8) w sprawie zmiany decyzji323.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6)  oraz  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(2) w sprawie zmiany decyzji z324.
10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w
Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(8) w sprawie zmiany decyzji325.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(6)
oraz   decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital
Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(6) w sprawie zmiany decyzji326.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4)  oraz  decyzją  z
dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum
Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(8) w sprawie zmiany decyzji z327.
dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.349.2020.IS,  decyzją  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5), decyzją z dnia 08.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6) oraz
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie
Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6) w sprawie zmiany decyzji328.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4)  oraz  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(5), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z
o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7) w sprawie zmiany decyzji329.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5)  oraz  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19a z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7) w sprawie zmiany decyzji330.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),  z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4) oraz dnia 25.01.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.129.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z331.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC  oraz  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji332.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7)  oraz  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3) w sprawie zmiany decyzji z333.
10.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS zmienionej decyzją z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(2)
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w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14) w sprawie zmiany decyzji334.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),  z dnia 10.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12) oraz z dnia 26.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(13)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.133.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z335.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia 22.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.28.2021.EC, decyzją z dnia 16.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.97.2021.EC oraz
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne
Centrum  Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.482.2020.SK(u) w sprawie zmiany decyzji336.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  32/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.371.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.427.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG,  decyzją  z  dnia  06.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(2),  decyzją  z  dnia
10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(4),
decyzją  z  dnia  31.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.482.2020.JG(5)  oraz  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.482.2020.JG(6),  w  sprawie  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 09.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7) w sprawie zmiany decyzji337.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5)  oraz  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.UK(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7) w sprawie zmiany decyzji338.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5) oraz decyzją z dnia 23.02.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji
Świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji339.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8)  oraz  decyzją  z  dnia
04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8) w sprawie zmiany decyzji340.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6)  oraz  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(7) w sprawie zmiany decyzji341.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5)
oraz  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy
Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji342.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7)  oraz  decyzją  z  dnia
05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8), w sprawie zabezpieczenia przez Milickie Centrum Medyczne Spółka
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z343.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum  Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II
Spółka Akcyjna realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8) w sprawie zmiany decyzji344.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
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decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6)  oraz  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(11) w sprawie zmiany decyzji345.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9)  oraz  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.SK(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie
Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(6) w sprawie zmiany decyzji z346.
dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4)  oraz  decyzją  z
dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5), w sprawie zabezpieczenia przez Głogowski Szpital Powiatowy
Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10) w sprawie zmiany347.
decyzji  z  dnia 3.09.2020 r.  nr  4/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej  decyzją z  dnia 09.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.420.2020.JG,  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2),  decyzją  z  dnia
04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(6), decyzją z dnia 26.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7), decyzją z dnia 24.02.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(8) oraz decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), w sprawie
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 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.443.2020.IS(9) w sprawie zmiany decyzji z dnia348.
3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7)  oraz  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.03.2021 r. znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(5) w sprawie zmiany decyzji349.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3)  oraz  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.142.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z350.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
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30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC, oraz decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, w sprawie zabezpieczenia
przez Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(8) w sprawie zmiany decyzji351.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6)
oraz decyzją z dnia 09.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7), w sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki
Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu: ul. Chałubińskiego 2-2a Wrocław w komórce
organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(9) w sprawie zmiany decyzji352.
z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(8),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9) w sprawie zmiany decyzji353.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7)  oraz  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.SK(8) w sprawie zmiany decyzji354.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6)  oraz  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.2020.SK(9)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z355.
dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7)  oraz  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(15) w sprawie zmiany decyzji356.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13)  oraz  z  dnia  08.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10) w sprawie zmiany decyzji357.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8)  oraz  decyzją  z  dnia  03.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji358.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7)  oraz  decyzją  z  dnia
05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8), w sprawie zabezpieczenia przez Milickie Centrum Medyczne Spółka
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji359.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7)  oraz  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(7) w sprawie zmiany decyzji360.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5)
oraz  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe
Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(8) w sprawie zmiany decyzji361.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
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decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6)  oraz  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10) w sprawie zmiany decyzji362.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8)  oraz  decyzją  z  dnia
12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9) w sprawie zmiany decyzji363.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7)  oraz  decyzją  z  dnia
10.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  w sprawie zabezpieczenia przez Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital
Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.460.2020.SK(9)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z364.
dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6)  oraz  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji365.
z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(9),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(8)u  w  sprawie  uchylenia366.
decyzji  z  dnia  16.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK(8),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy Zespół
Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(9) w sprawie zmiany decyzji z367.
dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7)  oraz  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  w  sprawie  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 17.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(11) w sprawie zmiany decyzji368.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9)
oraz  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10)w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie
Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10) w sprawie zmiany decyzji369.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8) oraz decyzją z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.443.2020.IS(9) w sprawie zabezpieczenia
przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16) w sprawie zmiany decyzji370.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14)  oraz  z  dnia  15.03.2021 r.  znak
ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji371.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8)  oraz  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(9),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11) w sprawie zmiany decyzji372.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8),  decyzją  z  dnia  03.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9)  oraz  decyzją  z  dnia
15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia
Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
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COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11) w sprawie zmiany decyzji373.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8),  decyzją  z  dnia  03.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9)  oraz  decyzją  z  dnia
12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  w  sprawie  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 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9) w sprawie zmiany decyzji374.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6), z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7) oraz z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(11) w sprawie zmiany decyzji375.
z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(10),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11) w sprawie zmiany decyzji376.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9)  oraz  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(5) w sprawie zmiany decyzji z377.
dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3)  oraz  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4)  ,  w  sprawie  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 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12) w sprawie zmiany decyzji378.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10)  oraz  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
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odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8) w sprawie zmiany decyzji379.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6) oraz decyzją z dnia 10.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3) w sprawie zmiany decyzji380.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP, decyzją z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP oraz decyzją z dnia 12.01.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),  w  sprawie  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 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(6) w sprawie zmiany decyzji381.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2), decyzją z dnia 04.12.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3), decyzją z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(4) oraz decyzją z
dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum
Rehablitacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(12) w sprawie zmiany decyzji382.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
04.03.2021 r.,  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9),  decyzją z dnia 10.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(10)
oraz decyzją z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(11), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji383.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7)  oraz  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.166.2021.EC08.03.2021  r.  znak  ZP-384.
ZPSM.966.129.2021.EC   w  sprawie  zmiany  decyzji  z  dnia  3.09.2020  r.  nr  35/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC
zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.47.2021.EC  oraz  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.114.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6) w sprawie zmiany decyzji385.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4)  oraz  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13) w sprawie zmiany decyzji386.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11)  oraz  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12)  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5) w sprawie zmiany decyzji z387.
dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3)  oraz  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.170.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z388.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC  oraz  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(13) w sprawie zmiany decyzji389.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
04.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9), decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(10),
decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(11)  oraz  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(12),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie
Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19
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Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11) w sprawie zmiany decyzji390.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8)  oraz  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.
Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10) w sprawie zmiany decyzji391.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8), decyzją z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.443.2020.IS(9) oraz decyzją z dnia 17.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny
Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji392.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7)  oraz  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(6) w sprawie zmiany decyzji z393.
dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3), z dnia 11.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4) oraz z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(5)  ,  w  sprawie  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 26.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(9) w sprawie zmiany decyzji394.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7) oraz z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), w sprawie zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.194.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z395.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
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dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC oraz decyzją z dnia 12.03.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.142.2021.EC, w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana
Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.685.2020.SK(4) w sprawie zmiany decyzji396.
16.10.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.169.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  19.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.685.2020.JG,  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(2)  oraz  decyzją  z
dnia 01.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(3) w sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  lokalizacji  przy  ul.  Tytusa  Chałubińskiego  1A,   realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(11) w sprawie zmiany decyzji397.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9)
oraz decyzją z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(10) w sprawie zmiany decyzji398.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8)  oraz  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12) w sprawie zmiany decyzji399.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10)  oraz  decyzją  z  dnia
23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu: ul. Chałubińskiego 2-2a Wrocław w komórce organizacyjnej
pn. Oddział kliniczny zakaźny, realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.206.2021.EC w sprawie zmiany decyzji z400.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC oraz z  dnia 04.03.2021 r.,  znak ZP-ZPSM.966.127.2021.EC,  w sprawie zabezpieczenia przez
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Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8) w sprawie zmiany decyzji401.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6)  oraz  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  w sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14) w sprawie zmiany decyzji402.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12)  oraz  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13)w sprawie zabezpieczenia przez Milickie Centrum Medyczne Spółka
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4) w sprawie zmiany decyzji z403.
10.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS zmienionej decyzją z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(2)
oraz  decyzją  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki
Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(2) w sprawie zmiany decyzji z404.
dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.44.2021.JGw  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  A.  Falkiewicza  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6) w sprawie zmiany decyzji z405.
dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3), decyzji z dnia 01.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4) oraz decyzji z dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji406.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7)  oraz  decyzją  z
dnia 29.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki  Zdrowotnej w
Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12) w sprawie zmiany decyzji407.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
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znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10)  oraz  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  w
sprawie 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 01.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11) w sprawie zmiany decyzji408.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10) oraz decyzją z dnia 25.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10) w sprawie
zabezpieczenia przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(10) w sprawie zmiany decyzji409.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8)  oraz  decyzją  z  dnia
19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(9),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.233.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z410.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji411.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(6),  
decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7)  oraz  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(8),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji412.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
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znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2)  oraz decyzją z  dnia 19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3),  w sprawie
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 01.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(12) w sprawie zmiany decyzji413.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10)
oraz decyzją z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11), w sprawie zabezpieczenia przez Samodzielny
Publiczny Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Świdnicy realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5) w sprawie zmiany decyzji z414.
10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2),  decyzją  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3)  oraz  decyzją  z  dnia
30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4), w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.264.2021.ED  w sprawie zmiany decyzji z415.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC  oraz  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7) w sprawie zmiany decyzji z416.
dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5) oraz decyzją z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12) w sprawie zmiany decyzji417.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10),  decyzją z dnia 25.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10) oraz decyzją z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum
Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(13)  w sprawie zmiany decyzji418.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10), decyzją z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11) oraz decyzją
z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  w  sprawie  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 08.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(8) w sprawie zmiany decyzji z419.
dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5), decyzją z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6) oraz
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji420.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7), z dnia 04.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8) oraz z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(11) w sprawie zmiany decyzji421.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(9)  oraz  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12) w sprawie zmiany decyzji422.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10)  oraz  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19
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Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(13) w sprawie zmiany decyzji423.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją z dnia 16.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11)  oraz  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(12),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(14) w sprawie zmiany decyzji424.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
04.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9), decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(10),
decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(12)  oraz  decyzją  z  dnia  24.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(13),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13) w sprawie zmiany decyzji425.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11)  oraz  decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(12)w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17) w sprawie zmiany decyzji z426.
dnia  3.09.2020  r.  nr  25/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  zmianioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15)  oraz  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(5) w sprawie zmiany decyzji427.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3)  oraz  decyzją  z
dnia 01.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4), w sprawie 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 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(7) w sprawie zmiany decyzji428.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2), decyzją z dnia 04.12.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3), decyzją z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(4), decyzją z dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(5)  oraz  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK(6), w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Rehablitacji  Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(12) w sprawie zmiany decyzji429.
z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(11),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  16.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.340.2021.BP  w  sprawie  polecenia430.
Prezydentowi Miasta Legnicy wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z
tworzeniem  Punktu  szczepień  powszechnych  w  Hali  Widowiskowo-Sportowej  im.  Dolnośląskich  Olimpijczyków  w
Legnicy  tworzonego  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18) w sprawie zmiany decyzji431.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16)  oraz  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.
Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.345.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z432.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne
im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14) w sprawie zmiany decyzji433.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
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znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12)  oraz  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  w  sprawie  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  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.23.2021.SK(u)   w  sprawie  uchylenia434.
decyzji  z  dnia  01.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.23.2021.SK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny im.  Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  w lokalizacji  przy  ul.  Borowskiej  213 we Wrocławiu  realizacji
świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem COVID-19 w zakresiach:
ginekologia i położnictwo oraz neonatologia

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2021.UK  w  sprawie  zabezpieczenia435.
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 w zakresiach: ginekologia i położnictwo oraz neonatologia

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(8) w sprawie zmiany decyzji436.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2), decyzją z dnia 04.12.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3), decyzją z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(4), decyzją z dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(6)
oraz decyzją z  dnia 09.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(7),  w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie
Centrum  Rehablitacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(6) w sprawie zmiany decyzji437.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4)  oraz  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.474.2020.BP(5),  w  sprawie  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 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15) w sprawie zmiany decyzji438.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13)  oraz  decyzją  z  dnia  29.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(14)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12) w sprawie zmiany decyzji439.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
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znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9), decyzją z dnia 15.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10),  oraz  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11)  w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(13) w sprawie zmiany decyzji440.
z  dnia  16.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(12),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(11) w sprawie zmiany decyzji441.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9)  oraz  decyzją  z  dnia
25.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w
Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13) w sprawie zmiany decyzji442.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11)  oraz  decyzją  z  dnia  29.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(12),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(15) w sprawie zmiany decyzji443.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
04.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9), decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(10),
decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  24.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(13)  oraz  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(14) w sprawie zmiany decyzji444.
z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(13),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19
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Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(9) w sprawie zmiany decyzji445.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  22/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(2), decyzją z dnia 04.12.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(3), decyzją z dnia 30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(4), decyzją z dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.438.2020.UK(7)  oraz  decyzją   z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.438.2020.UK(8), w sprawie zabezpieczenia przez Dolnośląskie Centrum Rehablitacji  Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Kamiennej  Górze  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(11) w sprawie zmiany decyzji446.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),   z  dnia  19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9)  oraz  z  dnia  25.03.2021 r.  znak
ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(10) w sprawie zmiany decyzji447.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(6),  
decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(8)  oraz  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(9),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19) w sprawie zmiany decyzji448.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17) oraz decyzja z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18)
w sprawie zabezpieczenia przez Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.04.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.389.2021.EC w sprawie zmiany decyzji z449.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.127.2021.EC  oraz  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.206.2021.EC  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.397.2021.SK w sprawie zmiany decyzji  z450.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.127.2021.EC,  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.206.2021.EC  oraz  z  dnia  27.04.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.389.2021.ECw  sprawie  zabezpieczenia  przez
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(16) w sprawie zmiany decyzji451.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14)
oraz  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie
Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.395.2021.BP w sprawie zmiany decyzji  z452.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.345.2021.EC,   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II
Spółka Akcyjna realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(16) w sprawie zmiany decyzji453.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
04.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9), decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(10),
decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  24.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(14)  oraz  decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie
Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
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związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15) w sprawie zmiany decyzji454.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13)  oraz  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  w  sprawie
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 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7) w sprawie zmiany decyzji455.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5)  oraz  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19a z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(13) w sprawie zmiany decyzji456.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9), decyzją z dnia 15.03.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10), decyzją z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11) oraz decyzją
z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum
Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(20) w sprawie zmiany decyzji457.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18)
oraz  decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital
Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8) w sprawie zmiany decyzji458.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją z dnia 05.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6) 15.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(7), w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(14) w sprawie zmiany decyzji459.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12)
oraz decyzją z dnia 09.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13) w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzkie
Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.BP(15) w sprawie zmiany decyzji460.
z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(14),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(14) w sprawie zmiany decyzji461.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12)
oraz decyzją z dnia 26.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13), w sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki
Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu: ul. Chałubińskiego 2-2a Wrocław w komórce
organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.416.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z462.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2021.EC
oraz decyzją z dnia 29.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2021.BP,  w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczne
Centrum  Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.BP(12) w sprawie zmiany decyzji463.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.

https://duw.pl/download/1/40952/458Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9664782020BP8PCZwKamiennejGorze.pdf
https://duw.pl/download/1/40952/458Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9664782020BP8PCZwKamiennejGorze.pdf
https://duw.pl/download/1/40952/458Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9664782020BP8PCZwKamiennejGorze.pdf
https://duw.pl/download/1/40952/458Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9664782020BP8PCZwKamiennejGorze.pdf
https://duw.pl/download/1/40952/458Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9664782020BP8PCZwKamiennejGorze.pdf
https://duw.pl/download/1/40952/458Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9664782020BP8PCZwKamiennejGorze.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40955/459Decyzjaz04052021rWCSKotlinyJeleniogoskiej.pdf
https://duw.pl/download/1/40958/460Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9665002020BP154WSzKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/40958/460Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9665002020BP154WSzKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/40958/460Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9665002020BP154WSzKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/40958/460Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9665002020BP154WSzKWroclaw.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40966/461Decyzjaz04052021rZP-ZPSM9663552020BP14USKweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/40967/462Decyzjazmieniajacazdnia05052021SCMPolanica342020.pdf
https://duw.pl/download/1/41050/463Decyzjaz06052021rZP-ZPSM9664602020BP12PZSwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41050/463Decyzjaz06052021rZP-ZPSM9664602020BP12PZSwOlesnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41050/463Decyzjaz06052021rZP-ZPSM9664602020BP12PZSwOlesnicy.pdf


znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia
25.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10)  oraz  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(11),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(14) w sprawie zmiany decyzji464.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9), decyzją z dnia 15.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12)  oraz  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(13)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(7) w sprawie zmiany decyzji z465.
dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3),  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4),  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(5)  oraz  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(6),  w  sprawie  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 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(3) w sprawie zmiany decyzji z466.
dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.44.2021.JG  oraz  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(2)w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  A.  Falkiewicza  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17) w sprawie zmiany decyzji467.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15)  oraz  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16)w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(14) w sprawie zmiany decyzji468.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
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decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją z dnia 16.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(12)  oraz  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(13),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(17) w sprawie zmiany decyzji469.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  23/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.436.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK, decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 05.11.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(4),  decyzją  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  15.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
04.03.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(9), decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(10),
decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  24.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(14), decyzją z dnia 26.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(15)
oraz decyzją z dnia 29.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(16), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(4) w sprawie zmiany decyzji470.
z  dnia  27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB(3),  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.357.2020.BP,  decyzją  z  dnia  15.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(2)  oraz  decyzją  z  dnia  27.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(3),  w sprawie
zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2021.UK(2) w sprawie zmiany decyzji471.
z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2021.UK  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital
Specjalistyczny we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19 w zakresiach: ginekologia i położnictwo oraz neonatologia

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(12) w sprawie zmiany decyzji472.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),   z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9),  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(10)  oraz  decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(11),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
zawiązku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15) w sprawie zmiany decyzji473.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
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decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13)  oraz  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.433.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z474.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.127.2021.EC,  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.206.2021.EC,  z  dnia  27.04.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.389.2021.EC  oraz  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.397.2021.SK,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(15) w sprawie zmiany decyzji475.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9), decyzją z dnia 15.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(13)  oraz  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(14)  w  sprawie
zabezpieczenia przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10) w sprawie zmiany decyzji476.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8) oraz z dnia 26.03.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(9),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(7) w sprawie zmiany decyzji477.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(5)
oraz  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(6)  ,  w  sprawie  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 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji478.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(6),
decyzją  z   dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7)  oraz  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.500.2020.BP(8)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Medyczne  w  Wołowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19a z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18) w sprawie zmiany decyzji479.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16)  oraz  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17)w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.440.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z480.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC  oraz  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(15) w sprawie zmiany decyzji481.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją z dnia 16.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(13)  oraz  decyzją  z  dnia
06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9) w sprawie zmiany decyzji482.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(7)  oraz  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki

https://duw.pl/download/1/41111/478decyzjaz10052021rWolow.pdf
https://duw.pl/download/1/41111/478decyzjaz10052021rWolow.pdf
https://duw.pl/download/1/41111/478decyzjaz10052021rWolow.pdf
https://duw.pl/download/1/41111/478decyzjaz10052021rWolow.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41112/479decyzjaz10052021rMilicz.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41113/480decyzjazdnia10052021Walbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41114/481SPZOZSwidnicadecyzjaod1105202115.pdf
https://duw.pl/download/1/41115/482decyzjaPCZKamiennaGoraod17052021.pdf
https://duw.pl/download/1/41115/482decyzjaPCZKamiennaGoraod17052021.pdf
https://duw.pl/download/1/41115/482decyzjaPCZKamiennaGoraod17052021.pdf
https://duw.pl/download/1/41115/482decyzjaPCZKamiennaGoraod17052021.pdf
https://duw.pl/download/1/41115/482decyzjaPCZKamiennaGoraod17052021.pdf
https://duw.pl/download/1/41115/482decyzjaPCZKamiennaGoraod17052021.pdf
https://duw.pl/download/1/41115/482decyzjaPCZKamiennaGoraod17052021.pdf
https://duw.pl/download/1/41115/482decyzjaPCZKamiennaGoraod17052021.pdf


zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(21) w sprawie zmiany decyzji483.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19)  oraz  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(20)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(16) w sprawie zmiany decyzji484.
z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.BP(15),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11) w sprawie zmiany decyzji485.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9)  oraz  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15) w sprawie zmiany decyzji486.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13)  oraz  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10) w sprawie zmiany decyzji487.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7), z dnia 01.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8) oraz z dnia 17.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9), w sprawie 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 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.446.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z488.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2021.EC,
decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2021.BP  oraz  decyzją  z  dnia  05.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.416.2021.EC,   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II
Spółka Akcyjna realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9) w sprawie zmiany decyzji z489.
dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7)  oraz  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8),  w sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Oławie  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji490.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8)  oraz  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9),  w
sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji Świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13) w sprawie zmiany decyzji491.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11)  oraz  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.455.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z492.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-

https://duw.pl/download/1/41209/487Decyzjaz12052021DolnoslaskieCentrumChorobPlucweWroclawiuZP-ZPSM9664032020IS10.pdf
https://duw.pl/download/1/41209/487Decyzjaz12052021DolnoslaskieCentrumChorobPlucweWroclawiuZP-ZPSM9664032020IS10.pdf
https://duw.pl/download/1/41209/487Decyzjaz12052021DolnoslaskieCentrumChorobPlucweWroclawiuZP-ZPSM9664032020IS10.pdf
https://duw.pl/download/1/41209/487Decyzjaz12052021DolnoslaskieCentrumChorobPlucweWroclawiuZP-ZPSM9664032020IS10.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41210/488Decyzjaz12052021SpecjalistyczneCentrumMedyczneSAPolanica-ZdrojZP-ZPSM96644620.pdf
https://duw.pl/download/1/41211/489Decyzjaz12052021ZOZwOlawieZP-ZPSM9664212020JG9.pdf
https://duw.pl/download/1/41211/489Decyzjaz12052021ZOZwOlawieZP-ZPSM9664212020JG9.pdf
https://duw.pl/download/1/41211/489Decyzjaz12052021ZOZwOlawieZP-ZPSM9664212020JG9.pdf
https://duw.pl/download/1/41211/489Decyzjaz12052021ZOZwOlawieZP-ZPSM9664212020JG9.pdf
https://duw.pl/download/1/41211/489Decyzjaz12052021ZOZwOlawieZP-ZPSM9664212020JG9.pdf
https://duw.pl/download/1/41211/489Decyzjaz12052021ZOZwOlawieZP-ZPSM9664212020JG9.pdf
https://duw.pl/download/1/41211/489Decyzjaz12052021ZOZwOlawieZP-ZPSM9664212020JG9.pdf
https://duw.pl/download/1/41211/489Decyzjaz12052021ZOZwOlawieZP-ZPSM9664212020JG9.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41212/490Decyzjaz14052021ZOZKlodzkoZP-ZPSM9664752020SK10.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41213/491Decyzjaz14052021ZOZBoleslawiecZP-ZPSM9663952020SK13.pdf
https://duw.pl/download/1/41218/492Decyzjazmieniajacazdnia17052021Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/41218/492Decyzjazmieniajacazdnia17052021Walbrzych352020.pdf
https://duw.pl/download/1/41218/492Decyzjazmieniajacazdnia17052021Walbrzych352020.pdf


ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC  oraz  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.452.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z493.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2021.EC,
decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2021.BP,  decyzją  z  dnia  05.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.416.2021.EC oraz decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.446.2021.EC,  w sprawie zabezpieczenia
przez Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(16)11.05.2021  r.  znak  ZP-494.
ZPSM.966.465.2020.UK(15) w sprawie zmiany decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 20/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK
zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.372.2020.UK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2), decyzją z dnia 14.12.2020
r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3), decyzją z dnia 29.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją z dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia
16.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10), decyzją z dnia 19.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11),
decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(14)  oraz  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19) w sprawie zmiany decyzji495.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17)  oraz  decyzją  z  dnia
10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
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przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(8) w sprawie zmiany decyzji z496.
dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3),  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4),  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(5), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(6) oraz z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(7),  w  sprawie  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 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12) w sprawie zmiany decyzji497.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10)  oraz  decyzją  z  dnia
12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji  świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(13) w sprawie zmiany decyzji498.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(11)  oraz  decyzją  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.SK(12),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(11) w sprawie zmiany decyzji499.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9)  oraz  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  w  sprawie  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 18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.SK(16) w sprawie zmiany decyzji500.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
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decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14)  oraz  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(10) w sprawie zmiany decyzji501.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8)  oraz  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w
Kamiennej Górze Spółka z o.o. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(19) w sprawie zmiany decyzji502.
z dnia 13.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK(18), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10) w sprawie zmiany decyzji503.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8)  oraz  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(17) w sprawie zmiany decyzji504.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15)  oraz  decyzją  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(16),  w  sprawie  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 18.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(7) w sprawie zmiany decyzji z505.
dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5) oraz decyzją z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(6),
w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Głogowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.SK(12) w sprawie zmiany decyzji506.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(10)
oraz  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(11),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe
Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lwówku Śląskim realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.SK(18) w sprawie zmiany decyzji507.
z dnia 06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(17), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(16) w sprawie zmiany decyzji508.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14)  oraz  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15),  w  sprawie  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 20.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(17) w sprawie zmiany decyzji509.
z  dnia  12.05.2021  r.  znak  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(16),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4
Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  20.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.588.2020.JG(u)  w  sprawie  uchylenia510.
decyzji  z  dnia  z  dnia  02.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.588.2020.JG  w  sprawie  utworzenia  i  prowadzenia  przez
Uzdrowisko  Szczawno-Jedlina  S.A.  izolatorium  w  Sanatorium  Uzdrowiskowe  "Pionier"  w  Szczawnie  Zdroju  w  celu
realizacji  opieki  sprawowanej  w  związku  z  przeciwdziałaniem  zakażeniu  wirusem  SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(13) w sprawie zmiany decyzji511.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia
25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10), decyzją z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(11)
oraz  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.BP(12),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy
Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(11) w sprawie zmiany decyzji512.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
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znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8), z dnia 31.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9) oraz z dnia
14.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2021.SK w sprawie zmiany decyzji  z513.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2021.EC,
decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2021.BP,  decyzją  z  dnia  05.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.416.2021.EC, decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.446.2021.EC oraz decyzją z dnia 17.05.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.452.2021.EC,  w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana
Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(9) w sprawie zmiany decyzji z514.
dnia  3.09.2020  r.  nr  1/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3),  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4),  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(5),  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(6),  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(7)  oraz  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(8),  w  sprawie  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 21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16) w sprawie zmiany decyzji515.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14)  oraz  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.
Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.UK(11) w sprawie zmiany decyzji516.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9)  oraz  decyzją  z  dnia
18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Oławie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19
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https://duw.pl/download/1/41284/513Decyzjaz21052021SpecjalistyczneCentrummedycznePolanica-ZdrojZP-ZPSM9664652021.pdf
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https://duw.pl/download/1/41285/514Decyzjaz21052021rZP-ZPSM9663642020JG9SzpitalimSwJadwigiSlaskiejwTrzebnicy.pdf
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Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.685.2020.SK(5) w sprawie zmiany decyzji517.
16.10.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.169.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  19.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.685.2020.JG, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(2), decyzją z dnia 01.03.2021 r.,
znak  ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(3)  oraz  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.685.2020.SK(4),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w lokalizacji  przy
ul. Tytusa Chałubińskiego 1A,  realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7) w sprawie zmiany decyzji518.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5)  oraz  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6),  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17) w sprawie zmiany decyzji519.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  oraz  decyzją  z  dnia
21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu: ul. Chałubińskiego 2-2a Wrocław w komórce organizacyjnej
pn. Oddział kliniczny zakaźny, realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6) w sprawie zmiany decyzji z520.
10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4)  oraz  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(17) w sprawie zmiany decyzji521.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją z dnia 16.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(14), decyzją z dnia 11.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(15)
oraz decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(16), w sprawie zabezpieczenia przez Samodzielny
Publiczny Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Świdnicy realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(11) w sprawie zmiany decyzji522.
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z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(6),  
decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(9)  oraz  decyzją  z  dnia
27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(10),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.
Wolańczyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14) w sprawie zmiany decyzji523.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12)  oraz  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital
Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(12) w sprawie zmiany decyzji524.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia
14.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10)  oraz  z  dnia  21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(11),  w
sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji Świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.473.2021.UK  w sprawie zmiany decyzji z525.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC  oraz  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC,w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.661.2020.BP(2)  w  sprawie  uchylenia526.
decyzji z dnia 13.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.661.2020.UK w sprawie przygotowania, uruchomienia i prowadzenia
Szpitala  Tymczasowego  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  celu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  zakażeniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.UK(18) w sprawie zmiany decyzji527.
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z  dnia  20.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(17),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18) w sprawie zmiany decyzji528.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16)  oraz  decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(17),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8) w sprawie zmiany decyzji529.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6) oraz decyzją z dnia 24.05.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.UK(14) w sprawie zmiany decyzji530.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia
25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10), decyzją z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(11),
decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.BP(12)  oraz  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(13),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 28.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.685.2020.UK(u)  uchylenia decyzji  z  dnia531.
16.10.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.169.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  19.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.685.2020.JG, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(2), decyzją z dnia 01.03.2021 r.,
znak  ZP-ZPSM.966.685.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.685.2020.SK(4)  oraz  decyzją  z
dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.685.2020.SK(5),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  lokalizacji  przy  ul.  Tytusa  Chałubińskiego  1A,   realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.JG(11) w sprawie zmiany decyzji532.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.478.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9)  oraz  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(10),  w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(12) w sprawie zmiany decyzji533.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8), decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9), decyzją z dnia 18.05.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10)  oraz  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.UK(11),  w
sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(19) w sprawie zmiany decyzji534.
z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.UK(18),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  31.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.SK(8)(u)  w  sprawie  uchylenia535.
decyzji  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8)  o  brzmienie  w  treści  decyzji,  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12) w sprawie zmiany decyzji536.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9), z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10) oraz z dnia 18.05.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11),  w  sprawie  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 01.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.487.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z537.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC  oraz  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK,w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji538.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
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ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7)  oraz  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.722.2020.UK(u) w sprawie zmiany decyzji539.
z  dnia  27.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.722.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  04.02.2021  r.  Znak  ZP-
ZPSM.966.722.2020.SK(2),  w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczny Szpital  im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19  w  Szpitalu  tymczasowym

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z540.
dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18)  oraz  decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(19),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15) w sprawie zmiany decyzji541.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13)  oraz  decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.BP(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7) w sprawie zmiany decyzji z542.
10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją z dnia 02.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5) oraz decyzją z dnia
25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6)w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(8) w sprawie zmiany decyzji z543.
dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia

https://duw.pl/download/1/41394/538Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9664342020BP9WSSimGromkowskiegoweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/41394/538Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9664342020BP9WSSimGromkowskiegoweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/41394/538Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9664342020BP9WSSimGromkowskiegoweWroclawiu.pdf
https://duw.pl/download/1/41395/539Decyzjauchylajacaz31052021-1389szpitaltymczasowysokolowskiWalbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41395/539Decyzjauchylajacaz31052021-1389szpitaltymczasowysokolowskiWalbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41395/539Decyzjauchylajacaz31052021-1389szpitaltymczasowysokolowskiWalbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41395/539Decyzjauchylajacaz31052021-1389szpitaltymczasowysokolowskiWalbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41395/539Decyzjauchylajacaz31052021-1389szpitaltymczasowysokolowskiWalbrzych.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41396/540Decyzjaz01062021rZP-ZPSM9665182020BP20MilickieCentrumMedyczne.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41400/541ZOZBoleslawiecdecyzjaz02062021ZP-ZPSM9663952020SK15.pdf
https://duw.pl/download/1/41575/542Decyzja10062021SzpitaltymczasowyWSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41575/542Decyzja10062021SzpitaltymczasowyWSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41575/542Decyzja10062021SzpitaltymczasowyWSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41575/542Decyzja10062021SzpitaltymczasowyWSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41575/542Decyzja10062021SzpitaltymczasowyWSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41575/542Decyzja10062021SzpitaltymczasowyWSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41575/542Decyzja10062021SzpitaltymczasowyWSSwLegnicy.pdf
https://duw.pl/download/1/41576/543decyzjaz10062021rGlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/41576/543decyzjaz10062021rGlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/41576/543decyzjaz10062021rGlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf
https://duw.pl/download/1/41576/543decyzjaz10062021rGlogowskiSzpitalPowiatowy.pdf


03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5), decyzją z dnia 12.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(6) oraz
decyzją  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(7)w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Głogowski  Szpital
Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(16) w sprawie zmiany decyzji544.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9), decyzją z dnia 15.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(14)  oraz  decyzją  z  dnia
10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(15)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia
Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(18) w sprawie zmiany decyzji545.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15),  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(16)  oraz
decyzją  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(17),  w  sprawie  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 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.503.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z546.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2021.EC,
decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2021.BP,  decyzją  z  dnia  05.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.416.2021.EC,  decyzją z  dnia 12.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.446.2021.EC,  decyzją z  dnia 17.05.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.452.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2021.SK,   w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Specjalistyczne  Centrum Medyczne  im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10) w sprawie zmiany decyzji547.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
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ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8)  oraz  decyzją  z  dnia
01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(13) w sprawie zmiany decyzji548.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9),  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11)  oraz  z  dnia  01.06.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12),  w  sprawie  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 11.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(5) w sprawie zmiany decyzji549.
z  dnia  27.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.110.2020.MB(3),  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.357.2020.BP,  decyzją  z  dnia  15.09.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.376.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  27.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(3)  oraz  decyzją  z
dnia  07.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.376.2020.BP(4),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  dla
Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(16) w sprawie zmiany decyzji550.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14)
oraz decyzją z dnia 02.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15) , w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11) w sprawie zmiany decyzji551.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9)  oraz  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(10)  ,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(20) w sprawie zmiany decyzji552.
z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.UK(18)  zmieniona  decyzją  z  dnia  31.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.505.2020.SK(19),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we

https://duw.pl/download/1/41580/547Decyzja10062021Gromkowski.pdf
https://duw.pl/download/1/41580/547Decyzja10062021Gromkowski.pdf
https://duw.pl/download/1/41580/547Decyzja10062021Gromkowski.pdf
https://duw.pl/download/1/41580/547Decyzja10062021Gromkowski.pdf
https://duw.pl/download/1/41580/547Decyzja10062021Gromkowski.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41573/548Decyzja11062021DolCentrumChorobPluc.pdf
https://duw.pl/download/1/41524/549decyzjaz11062021rBoleslawiecSzpitalPsych.pdf
https://duw.pl/download/1/41524/549decyzjaz11062021rBoleslawiecSzpitalPsych.pdf
https://duw.pl/download/1/41524/549decyzjaz11062021rBoleslawiecSzpitalPsych.pdf
https://duw.pl/download/1/41524/549decyzjaz11062021rBoleslawiecSzpitalPsych.pdf
https://duw.pl/download/1/41524/549decyzjaz11062021rBoleslawiecSzpitalPsych.pdf
https://duw.pl/download/1/41524/549decyzjaz11062021rBoleslawiecSzpitalPsych.pdf
https://duw.pl/download/1/41524/549decyzjaz11062021rBoleslawiecSzpitalPsych.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41572/550decyzjaod14062021ZOZBoleslawiec.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41571/551decyzjaz14062021rWSSGromkowskiego.pdf
https://duw.pl/download/1/41574/552decyzja4WojskowySzpitalzPoliklinikaod15czerwca2021ZP-ZPSM966505202020.pdf
https://duw.pl/download/1/41574/552decyzja4WojskowySzpitalzPoliklinikaod15czerwca2021ZP-ZPSM966505202020.pdf
https://duw.pl/download/1/41574/552decyzja4WojskowySzpitalzPoliklinikaod15czerwca2021ZP-ZPSM966505202020.pdf


Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK.(19)  w  sprawie  zmiany553.
decyzji  z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(17)oraz  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.
Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(12) w sprawie zmiany decyzji554.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10)
oraz decyzją z  dnia 14.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  w sprawie zabezpieczenia przez  WSS im.  J.
Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(11) w sprawie zmiany decyzji555.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(9) oraz z dnia 10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10), w sprawie zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.BP(14) w sprawie zmiany decyzji556.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9),  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11),  z dnia 01.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12) oraz z dnia 11.06.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(13),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

https://duw.pl/download/1/41574/552decyzja4WojskowySzpitalzPoliklinikaod15czerwca2021ZP-ZPSM966505202020.pdf
https://duw.pl/download/1/41574/552decyzja4WojskowySzpitalzPoliklinikaod15czerwca2021ZP-ZPSM966505202020.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41770/553decyzjaUSK18062021ZP-ZPSM9663552020SK19.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41771/554decyzjaWSSGromkowiskiegoz18062021rZP-ZPSM9664342020BP12.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41772/555decyzjaoddnia18062021rWojSzpitwLegnicy11docx.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf
https://duw.pl/download/1/41774/556decyzjaz18062021rDCCPWroclawZP-ZPSM9664032020BP14.pdf


Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13) w sprawie zmiany decyzji557.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11)  oraz  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12)  ,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.520.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z558.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK  oraz  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.487.2021.EC  ,w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2021.UK(3) w sprawie zmiany decyzji559.
z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2021.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  07.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2021.UK(2)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19  w
zakresiach: ginekologia i położnictwo oraz neonatologia

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.UK(u)  w  sprawie  uchylenia560.
decyzji  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2021.UK  zmienionej  decyzjami  z  dnia  07.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2021.UK(2)  oraz  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2021.UK(3)  w  sprawie  zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 w zakresiach: ginekologia i położnictwo oraz neonatologia

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17) w sprawie zmiany decyzji561.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15)  oraz  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Postanowienie  o  sprostowaniu  omyłki  do  decyzji  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-562.

https://duw.pl/download/1/41808/557decyzjaz23062021rWSSGromkowskiegoZP-ZPSM9664342020BP13.pdf
https://duw.pl/download/1/41808/557decyzjaz23062021rWSSGromkowskiegoZP-ZPSM9664342020BP13.pdf
https://duw.pl/download/1/41808/557decyzjaz23062021rWSSGromkowskiegoZP-ZPSM9664342020BP13.pdf
https://duw.pl/download/1/41808/557decyzjaz23062021rWSSGromkowskiegoZP-ZPSM9664342020BP13.pdf
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ZPSM.966.395.2020.SK(17)  w  sprawie  zmiany  decyzji  z  dnia  30.06.2020  r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,
zmienionej decyzjami: z dnia 11 września 2020 r. znak: ZP-ZPSM.966.354.2020.SK, z dnia 23 września 2020 r. znak:
ZP-ZPSM.966.386.2020.SK, z dnia 29 września 2020 r., znak: ZP-ZPSM.966.395.2020.SK, z dnia 30 października 2020
r., znak: ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2), z dnia 25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia
26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),
decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
26.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(11), decyzją z dnia 09.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  14.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15)  oraz  decyzją  z  dnia
14.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(16), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital
Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18) w sprawie zmiany decyzji563.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16)  oraz  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  14.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20)  w  sprawie  zmiany564.
decyzji  z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18)  oraz  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.538.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z565.
dnia 24.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.708.2020.EC, w sprawie zaopatrzenia w telen medyczny na potrzeby Szpitala
Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnoślaskiego  z  dnia  30.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS(u)  w  sprawie  uchylenia566.
decyzji  z  dnia  03.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.349.2020.IS  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum
Transplantacji  Komórkowych  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
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przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14) w sprawie zmiany decyzji567.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12)  oraz  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13)  ,  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19) w sprawie zmiany decyzji568.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17)  oraz  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital
Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(8) w sprawie zmiany decyzji z569.
10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  decyzją  z  dnia
25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6) oraz decyzją z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7)
w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(15) w sprawie zmiany decyzji570.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13)  oraz  decyzją  z
dnia 17.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14), w sprawie zabezpieczenia przez  WSS im. J. Gromkowskiego
we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16) w sprawie zmiany decyzji571.
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https://duw.pl/download/1/42523/569Decyzjaz29092021ZP-ZPSM966912021IS8WSSwLegnicySzpitaltymczasowy.pdf
https://duw.pl/download/1/42523/569Decyzjaz29092021ZP-ZPSM966912021IS8WSSwLegnicySzpitaltymczasowy.pdf
https://duw.pl/download/1/42523/569Decyzjaz29092021ZP-ZPSM966912021IS8WSSwLegnicySzpitaltymczasowy.pdf
https://duw.pl/download/1/42523/569Decyzjaz29092021ZP-ZPSM966912021IS8WSSwLegnicySzpitaltymczasowy.pdf
https://duw.pl/download/1/42523/569Decyzjaz29092021ZP-ZPSM966912021IS8WSSwLegnicySzpitaltymczasowy.pdf
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z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14)  oraz  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17) w sprawie zmiany decyzji572.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15)  oraz  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16)w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  14.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21)  w  sprawie  zmiany573.
decyzji  z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19)  oraz  decyzją  z  dnia  14.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20)  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.
Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.644.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z574.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK,  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.487.2021.EC  oraz  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.520.2021.EC  ,w  sprawie  zabezpieczenia  przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20) w sprawie zmiany decyzji575.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18)  oraz  decyzją  z  dnia  24.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(19),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18) w sprawie zmiany decyzji576.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16)  oraz  decyzją  z  dnia
14.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17)w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(9) w sprawie zmiany decyzji z577.
10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  decyzją  z  dnia
25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6), decyzją z dnia 10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7) oraz
decyzją  z  dnia  29.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(8)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital
Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(15) w sprawie zmiany decyzji578.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.403.2020.IS(9),  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11),   z  dnia 01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12),  z dnia 11.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(13) oraz z dnia 18.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.BP(14), w sprawie 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 22.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.654.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z dnia579.
3.09.2020  r.  nr  35/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK,  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.487.2021.EC, z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.520.2021.EC oraz decyzją z dnia 15.10.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.644.2021.EC,w sprawie zabezpieczenia  przez Specjalistyczny Szpital  im.  dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19) w sprawie zmiany decyzji580.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17)  oraz  decyzją  z  dnia  21.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(18),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(10) w sprawie zmiany decyzji581.
z  10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  decyzją  z  dnia
25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6),  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7),
decyzją  z  dnia  29.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(8)  oraz  decyzją  z  dnia  21.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.UK(9),  w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny w Legnicy w Szpitalu
tymczasowym, realizacji  świadczeń opieki  zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(21) w sprawie zmiany decyzji582.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
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decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19)
oraz decyzją z dnia 18.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki
Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.815.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z583.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.127.2021.EC,  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.206.2021.EC,  z  dnia  27.04.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.389.2021.EC,  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.397.2021.SK oraz decyzją z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.433.2021.EC, w sprawie zabezpieczenia
przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.662.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z584.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK,  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.487.2021.EC, z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.520.2021.EC, decyzją z dnia 15.10.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.644.2021.EC oraz decyzją z dnia 22.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.654.2021.EC,w sprawie zabezpieczenia przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(21) w sprawie zmiany decyzji585.
z  dnia  15.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(20),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(20)  w  sprawie  zmiany586.
decyzji  z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
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14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18)
oraz decyzją z  dnia 25.10.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  w sprawie zabezpieczenia przez  WSS im.  J.
Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22) w sprawie zmiany decyzji587.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),
decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20)  oraz  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(21),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w
Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.EC(16) w sprawie zmiany decyzji588.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9),  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11),   z  dnia 01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12),  z dnia 11.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(13),z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.BP(14)  oraz  z  dnia  22.10.2021  r.  znak
ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(15),  w  sprawie  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 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(22) w sprawie zmiany decyzji589.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(20)  oraz  decyzją  z  dnia  11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(21),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(15) w sprawie zmiany decyzji590.
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z  dnia  3.09.2020  r.  nr  9/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.432.2020.SK,  decyzją  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966460.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  20.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(9),  decyzją  z  dnia
25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(10), decyzją z dnia 23.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.460.2020.SK(11),
decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.460.2020.SK(13)  oraz  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.460.2020.UK(14),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowy  Zespół  Szpitali  w  Oleśnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21) w sprawie zmiany decyzji591.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19)  oraz  decyzją  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(23) w sprawie zmiany decyzji592.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),
decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(21)  oraz  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki
zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(22) w sprawie zmiany decyzji593.
z  dnia  29.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(21),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13) w sprawie zmiany decyzji594.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11)  oraz  decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(12),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital
Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(4) w sprawie zmiany decyzji z595.
dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.44.2021.JG, decyzją z dnia 30.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(2) oraz decyzją z dnia 06.05.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(3),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  A.  Falkiewicza  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.670.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z596.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK,  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.487.2021.EC, z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.520.2021.EC, decyzją z dnia 15.10.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.644.2021.EC,  decyzją z  dnia 22.10.2021 r.  znak ZP-ZPSM.654.2021.EC oraz decyzją z  dnia 28.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.662.2021.EC,w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.671.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z597.
dnia  3.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.EC  zmianionej  decyzjami:  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.389.2020.EC(1),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZOSM.480.2020.JG,  z  dnia  20.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.503.2020.EC,  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.601.2020.EC,  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.10.2021.SK,  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.26.2021.EC,  z  dnia  28.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.56.2021.EC,  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.106.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.113.2021.EC,  z  dnia  04.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.127.2021.EC,  z  dnia  29.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.206.2021.EC,  z  dnia  27.04.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.389.2021.EC,  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.397.2021.SK, decyzją z dnia 10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.433.2021.EC oraz decyzją z dnia 27.10.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.815.2021.EC, w sprawie zabezpieczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(11) w sprawie zmiany decyzji598.
z  10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  decyzją  z  dnia
25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6),  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7),
decyzją  z  dnia  29.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(8),  decyzją  z  dnia  21.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.UK(9)  oraz  decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(10)  ,  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń
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opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22) w sprawie zmiany decyzji599.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20)  oraz  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(13) w sprawie zmiany decyzji600.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8), decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9), decyzją z dnia 18.05.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10), z dnia 21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.421.2020.UK(11) oraz decyzją z dnia
28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(12)  ,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Oławie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK  w  sprawie  zabezpieczenia601.
przez  Uniwersytecki Szpital  Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul.  Rakietowej 33
we Wrocławiu

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22)  w  sprawie  zmiany602.
decyzji  z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19),  z  dnia  14.07.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20)  oraz  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21)  w sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu: ul. Chałubińskiego 2-2a Wrocław w komórce organizacyjnej
pn. Oddział kliniczny zakaźny, realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(4) w sprawie zmiany decyzji z603.
dnia  3.09.2020  r.  nr  2/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.44.2021.JG oraz decyzją z dnia 30.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(2) z dnia 06.05.2021 r.  znak
ZP-ZPSM.966.44.2021.JG(3) w sprawie zabezpieczenia przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(9) w sprawie zmiany decyzji z604.
dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
03.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(6),  z
dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(7)  oraz  decyzjąz  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG(8)w sprawie zabezpieczenia przez Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(19) w sprawie zmiany decyzji605.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15),  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(16),  z  dnia
18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(17)  oraz  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(18),  w  sprawie  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 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(13) w sprawie zmiany decyzji606.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),   z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9),  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(10), decyzją z dnia 27.04.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(11) oraz z dnia 07.05.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(12),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we
Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(23) w sprawie zmiany decyzji607.
z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(22),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.UK(17) w sprawie zmiany decyzji608.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9),  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11),   z  dnia 01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12),  z dnia 11.06.2021 r.  znak ZP-
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ZPSM.966.403.2020.IS(13),z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.BP(14),  z  dnia  22.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(15) oraz z dnia 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.EC(16), w sprawie 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 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(23) w sprawie zmiany decyzji609.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(20),  decyzją  z  dnia  11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(21)  oraz  decyzją  z  dnia
02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(22),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.
Marciniaka  -  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(23) w sprawie zmiany decyzji610.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21)  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  w
sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu:
ul. Chałubińskiego 2-2a Wrocław w komórce organizacyjnej pn. Oddział kliniczny zakaźny, realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17) w sprawie zmiany decyzji611.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15)  oraz  decyzją  z  dnia
18.05.2021  r.znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne
Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
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zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(10) w sprawie zmiany decyzji612.
z  dnia  03.09.2020 r.  nr  13/2020 znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  20.10.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP, decyzją z dnia 05.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(2) decyzją z dnia 21.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(6),
decyzją  z   dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.500.2020.BP(8)  oraz  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.500.2020.BP(9)w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(13) w sprawie zmiany decyzji613.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia
14.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10),  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(11)  oraz  z
dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(12), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(20) w sprawie zmiany decyzji614.
z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK(18),  zmienionej  decyzją  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(19),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie
Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.BP(2) w zakresie uruchomienia615.
szpitala  tymczasowego  przy  ul.  Rakietowej  33  we  Wrocławiu  realizującego  świadczenia  opieki  zdrowotnej  na  rzecz
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.BP(12) w sprawie zmiany decyzji616.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(9),  z dnia 10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10) oraz z dnia 18.06.2021 r.  znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(11),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(8) w sprawie zmiany decyzji617.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(6)  oraz  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.474.2020.BP(7),  w  sprawie  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 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.EC(14) w sprawie zmiany decyzji618.
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z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12)
oraz decyzją z dnia 04.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny
Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18) w sprawie zmiany decyzji619.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia
18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16)  oraz  decyzją  z  dnia  08.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(17),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  15.11.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.689.2021.EC  w  zakresie  uruchomienia620.
szpitala  tymczasowego  realizującego  świadczenia  opieki  zdrowotnej  na  rzecz  pacjentów  z  potwierdzonym
zakażeniem  wirusem  SARS-CoV-2  przez   Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  w  Wałbrzychu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2021 r., znak ZP-ZPSM.966.688.2021.EC  w sprawie zmiany decyzji z621.
dnia  3.09.2020 r.  nr  35/2020 znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC zmienioną  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  30.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC,  z  dnia  07.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(3),  z  dnia  09.10.2020  znak  ZP-ZPSM.966.370.2020.EC(4),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.370.2020.EC(5),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.580.2020.EC,  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.635.2020.EC,  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.47.2021.EC,  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.114.2021.EC,  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.129.2021.EC,  z  dnia  22.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.166.2021.EC,  z  dnia  23.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.170.2021.EC,  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.264.2021.EC,  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.440.2021.EC,  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.455.2021.EC,  z  dnia  27.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.473.2021.UK,  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.487.2021.EC, z dnia 23.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.520.2021.EC, decyzją z dnia 15.10.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.644.2021.EC, decyzją z dnia 22.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.654.2021.EC, decyzją z dnia 28.10.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.662.2021.EC  oraz  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.670.2021.EC  w  sprawie
zabezpieczenia przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(14) w sprawie zmiany decyzji622.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia
14.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10),  z  dnia  21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(11),  z  dnia
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25.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(12)  oraz  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(13),  w
sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji Świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(20) w sprawie zmiany decyzji623.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  4/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(2), decyzją z dnia 04.12.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966420.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  24.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(9), decyzją z dnia 12.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia   31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  07.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.420.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(15),  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(16),  z  dnia
18.05.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(17),  decyzją  z  dnia  10.06.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(18)
oraz decyzją z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.420.2020.JG(19), w sprawie 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 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(19) w sprawie zmiany decyzji624.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia
18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16),  decyzją  z  dnia  08.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17)
oraz decyzją z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18), w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzkie
Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(21) w sprawie zmiany decyzji625.
z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK(18),  zmienionej  decyzją  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(19)  oraz  decyzją  z  dnia  09.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(20),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24) w sprawie zmiany decyzji626.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21)  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22)  w
sprawie zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w miejscu:
ul. Chałubińskiego 2-2a Wrocław w komórce organizacyjnej pn. Oddział kliniczny zakaźny, realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.BP(3) w sprawie zmiany decyzji627.
z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK w sprawie zabezpieczenia przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.BP(4) w sprawie zmiany decyzji628.
z  dnia  09.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.BP(2)  w  zakresie  uruchomienia  szpitala  tymczasowego  przy  ul.
Rakietowej  33  we  Wrocławiu  realizującego  świadczenia  opieki  zdrowotnej  na  rzecz  pacjentów  z  potwierdzonym
zakażeniem  wirusem  SARS-CoV-2  przez   Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(12) w sprawie zmiany decyzji629.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(10)  oraz  z
dnia 28.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.JG(11), w sprawie zabezpieczenia przez Powiatowe Centrum Zdrowia
w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(15) w sprawie zmiany decyzji630.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia
14.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10),  z  dnia  21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(11),  z  dnia
25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(12),  z  dnia  08.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(13)  oraz  z
dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(14), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kłodzku  realizacji  Świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(24) w sprawie zmiany decyzji631.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(20),  decyzją  z  dnia  11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(21),  decyzją  z  dnia
02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(22)  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.418.2020.EC(23),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  -  Centrum
Medycyny  Ratunkowej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(10) w sprawie zmiany decyzji632.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
03.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(6),  z
dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(7)  oraz  decyzjąz  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG(8)  oraz  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(9)  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Głogowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(12) w sprawie zmiany decyzji633.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  16/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP, decyzją z dnia 05.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(2), decyzją z dnia 04.12.2020.r.
znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.UK(5),  decyzją  z  dnia  15.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(6),  
decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.,  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia
27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.425.2020.BP(10)  oraz  decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.425.2020.BP(11),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital  Powiatowy  im.  A.  Wolańczyka  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(15) w sprawie zmiany decyzji634.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12),
decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13)  oraz  decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.EC(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital
Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(5) w sprawie zmiany decyzji635.
z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.679.2021.BP(3),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  we  Wrocławiu
funkcjonowania  Szpitala  Tymczasowego  przy  ul.  Rakietowej  33  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(21) w sprawie zmiany decyzji636.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
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22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19)
oraz  decyzją  z  dnia  01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  w sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum
Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(6) w sprawie zmiany decyzji637.
z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.679.2021.BP(3),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(5),  w  sprawie
zabezpieczenia przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul.
Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(10) w sprawie zmiany decyzji638.
z  dnia  3.09.2020 r.  nr  1/2020 znak ZP-ZPSM.966.345.2020.JG zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020 r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(2),  z  dnia  13.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(3),  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(4),  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(5),  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(6),  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(7), z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.364.2020.JG(8) oraz z dnia 21.05.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.364.2020.JG(9),  w  sprawie  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 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(7) w sprawie zmiany decyzji639.
z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.679.2021.BP(3),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(5)  oraz  decyzją  z  dnia
23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(6), w sprawie zabezpieczenia przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we
Wrocławiu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(17) w sprawie zmiany decyzji640.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  3/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienioną  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  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 13.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(4),  decyzją  z  dnia
11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  19.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  22.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(8), decyzją z dnia 03.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(9), decyzją z dnia 15.03.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(11),  decyzją  z
dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  30.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.JG(13),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.JG(14),  decyzją  z  dnia
10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.419.2020.EC(15)  oraz  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.419.2020.EC(16)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Bystrzyckie  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  o.o.  realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.706.2021.EC w sprawie zmiany decyzji  z641.
dnia  3.09.2020  r.  nr  34/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.EC  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.369.2020.EC,  decyzją  z  dnia  09.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.428.2020.BP,  decyzją  z  dnia  04.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.548.2020.EC,  decyzją  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.636.2020.EC,  decyzją  z  dnia
30.12.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.786.2020.SK, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.9.2021.SK, decyzją z
dnia  22.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.28.2021.EC,  decyzją  z  dnia  16.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.97.2021.EC,
decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.110.2021.EC,  decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.133.2021.EC,  decyzją z dnia 10.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.136.2021.EC, decyzją z dnia 12.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.142.2021.EC,  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.194.2021.EC,  decyzją  z
dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.233.2021.EC,  decyzją  z  dnia  22.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.345.2021.EC,
decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2021.BP,  decyzją  z  dnia  05.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.416.2021.EC,  decyzją z  dnia 12.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.446.2021.EC,  decyzją z  dnia 17.05.2021 r.
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znak  ZP-ZPSM.966.452.2021.EC,  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2021.SK  oraz  decyzją  z  dnia
10.06.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.503.2021.EC,  w sprawie zabezpieczenia przez Specjalistyczne Centrum Medyczne
im.  św.  Jana  Pawła  II  Spółka  Akcyjna  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(12) w sprawie zmiany decyzji642.
z  10.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS  zmienionej  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.IS(2), decyzją z dnia 08.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(3), decyzją z dnia 30.03.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(4),  decyzją  z  dnia  02.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(5),  decyzją  z  dnia
25.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(6),  decyzją  z  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(7),
decyzją  z  dnia  29.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.IS(8),  decyzją  z  dnia  21.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.91.2021.UK(9),  decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(10)  oraz  decyzją  z
dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.91.2021.UK(11)  ,  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital
Specjalistyczny  w  Legnicy  w  Szpitalu  tymczasowym,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(18) w sprawie zmiany decyzji643.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  20/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.372.2020.UK, decyzją z dnia 14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK, decyzją z dnia 26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(2),  decyzją z  dnia 14.12.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(3),  decyzją z  dnia
29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(4),decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(5),
decyzją  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(7),  decyzją  z  dnia  11.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia
12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.SK(9),  decyzją z dnia 16.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(10),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(11),  decyzją  z  dnia  01.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(12),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(13),  decyzją  z  dnia
06.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(14), decyzją z dnia 11.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(15),
decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.465.2020.UK(16)  oraz  decyzją  z  dnia  25.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.465.2020.UK(17),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Świdnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(14) w sprawie zmiany decyzji644.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  14/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.423.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
13.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  14.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.UK(6),  decyzją  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  11.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.457.2020.SK(12)  oraz  decyzją  z  dnia  17.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.457.2020.BP(13),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lwówku  Śląskim
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25) w sprawie zmiany decyzji645.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
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21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22)  oraz  z
dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce
organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23) w sprawie zmiany decyzji646.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20), decyzją z dnia 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21) oraz z dnia 04.11.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(9) w sprawie zmiany decyzji647.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  17/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.426.2020.BP,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP,  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.474.2020.UK(2),  decyzją  z  dnia  19.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(3),  decyzją  z  dnia
01.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(5),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.474.2020.BP(7)  oraz  decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.474.2020.BP(8),  w  sprawie
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 24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(24) w sprawie zmiany decyzji648.
z  dnia  30.06.2020 r.,  znak  BZ-  RM.6310.231.2020.MB,  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  11  września  2020 r.  znak:  ZP-
ZPSM.966.354.2020.SK,  z  dnia  23  września  2020  r.  znak:  ZP-ZPSM.966.386.2020.SK,  z  dnia  29  września  2020  r.,
znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK,  z  dnia  30  października  2020  r.,  znak:  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(2),  z  dnia
25.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(3), z dnia 21.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(4), decyzją z
dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia
10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  16.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(9),
decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia  26.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(11),  decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(12),  decyzją  z  dnia
14.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(13), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  02.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(15),  decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(17),  decyzją  z  dnia
07.07.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(18), decyzją z dnia 24.09.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(19),
decyzją  z  dnia  18.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.395.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  27.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.395.2020.SK(21), decyzją z dnia 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(22) oraz z dnia 03.11.2021
r. znak ZP-ZPSM.966.395.2020.SK(23), w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
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w  Bolesławcu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(25) w sprawie zmiany decyzji649.
z dnia 3.09.2020 r.  nr  25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmianioną decyzjami:  z  dnia 14.09.2020 r.  znak ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020  IS,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(2),  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.481.2020.JG,  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4), z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(5),  z  dnia  24.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6),  z  dnia  08.12.202  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(7),  z  dnia  17.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(8),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(9)  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(10),  z  dnia  15.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(11),   z  dnia 10.02.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(12),  z dnia 26.02.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(13),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(14),  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.SK(16),  decyzją  z  dnia
09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.202.IS(17),  decyzja  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(18),
decyzją  z  dnia  27.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(19),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.418.2020.IS(20),  decyzją  z  dnia  11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(21),  decyzją  z  dnia
02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(22), decyzją z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.EC(23)
oraz  decyzją  z  dnia  19.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(24),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Szpital
Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(14) w sprawie zmiany decyzji650.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),   z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9),  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(10),  decyzją  z  dnia  27.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(11),  z  dnia  07.05.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(12)  oraz  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(13),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
zawiązku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22) w sprawie zmiany decyzji651.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20)  oraz  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(18) w sprawie zmiany decyzji652.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
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ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9),  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11),   z  dnia 01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12),  z dnia 11.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(13),z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.BP(14),  z  dnia  22.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(15), z dnia 02.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.EC(16) oraz z dnia 05.11.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.403.2020.UK(17),  w  sprawie  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 26.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23) w sprawie zmiany decyzji653.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21)  oraz  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(13) w sprawie zmiany decyzji654.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(9),  z  dnia  10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10),  z  dnia  18.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(11) oraz z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.BP(12), w sprawie zabezpieczenia
przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(24) w sprawie zmiany decyzji655.
z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(23),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26) w sprawie zmiany decyzji656.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  z
dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24)  oraz  z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(25)w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-
Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział
kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24) w sprawie zmiany decyzji657.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21), decyzją z dnia 24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22) oraz z dnia 26.11.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(22) w sprawie zmiany decyzji658.
z  dnia  13.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK(18),  zmienionej  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.463.2020.UK(21),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Łużyckie
Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(25) w sprawie zmiany decyzji659.
z  dnia  26.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(24),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.43.2021.SK(2) w sprawie zmiany decyzji z660.
dnia 3.09.2020 r. nr 7/2020 znak ZP-ZPSM.966.346.2020.SK oraz z dnia 26.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.43.2021.SK
w sprawie 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 15.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(14) w sprawie zmiany decyzji661.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
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decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8), decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9), decyzją z dnia 18.05.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.UK(11),  decyzją  z
dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(12)  oraz  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(13) , w sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(15) w sprawie zmiany decyzji662.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  5/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG, decyzjż z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(2), decyzji z dnia 25.01.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.BP(3),  decyzji  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(4),  decyzji  z  dnia
22.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  30.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(6),
decyzją  z  dnia  06.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(7),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(8), decyzją z dnia 12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(9), decyzją z dnia 18.05.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(10),  decyzją  z  dnia  21.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.UK(11),  decyzją  z
dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(12),  decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.421.2020.JG(13)  oraz  decyzją  z  dnia  15.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.421.2020.JG(14)  ,  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Oławie  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(24) w sprawie zmiany decyzji663.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  z  dnia  04.11.2021  r.
znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22)  oraz  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23),  w  sprawie
zabezpieczenia przez  WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu realizacji  świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(16) w sprawie zmiany decyzji664.
z  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,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.
znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(2), z dnia 03.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(3), z dnia 13.11.2020 r. znak
ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(4),  z dnia 25.01.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(5),  decyzją z dnia 23.02.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  09.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
29.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(8),  z  dnia  31.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(9),  z  dnia
14.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.SK(10),  z  dnia  21.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(11),  z  dnia
25.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(12),  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(13),  z  dnia
17.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(14)  oraz  z  dnia  18.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.475.2020.BP(15),  w
sprawie zabezpieczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku realizacji Świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(26) w sprawie zmiany decyzji665.
z  dnia  29.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.505.2020.SK(25),   w  sprawie  zabezpieczenia  przez  4  Wojskowy  Szpital
Kliniczny  z  Polikliniką  SPZOZ  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
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przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(15) w sprawie zmiany decyzji666.
z dnia 3.09.2020 r. nr 24/2020 znak ZP-ZPSM.966.348.2020.UK zmienionej decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-
ZPSM.966.374.2020.UK,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.435.2020.UK,  z  dnia  14.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK,  z  dnia  16.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(2),  z  dnia  10.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(3),   z  dnia  12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(4)  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(6),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.BP(7),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.SK(8),   z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(9),  z  dnia  25.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.464.2020.UK(10),  decyzją  z  dnia  27.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(11),  z  dnia  07.05.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(12),  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(13)  oraz  decyzją  z  dnia
24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.464.2020.UK(14),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital
Specjalistyczny  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  zawiązku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(23) w sprawie zmiany decyzji667.
z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.463.2020.UK(22), w sprawie zabezpieczenia przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej  Łużyckie  Centrum  Medyczne  w  Lubaniu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(8) w sprawie zmiany decyzji668.
z  dnia  23.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(6),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny  we  Wrocławiu  funkcjonowania  Szpitala  Tymczasowego  przy  ul.  Rakietowej  33  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(16) w sprawie zmiany decyzji669.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  12/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.431.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK,  decyzją  z  dnia  26.10.2020 r.  znak
ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
30.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  28.01.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  23.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(6),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.SK(7),  z  dnia  04.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.UK(8),  z  dnia  08.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.BP(9),  decyzją  z  dnia  08.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
12.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(11), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.477.2020.BP(12),
decyzją  z  dnia  04.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.477.2020.EC(14)  oraz  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.477.2020.SK(15),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(27) w sprawie zmiany decyzji670.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  z
dnia 17.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24), z dnia 23.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25) oraz
z  dnia  29.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital
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Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce
organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25) w sprawie zmiany decyzji671.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23)  oraz  z  z  dnia  29.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(20 w sprawie zmiany decyzji z672.
dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia
18.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16),  decyzją  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17),
decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18)  oraz  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(19),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(25) w sprawie zmiany decyzji673.
z  dnia  30.06.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.232.2020.MB,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  11.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.356.2020.BP,  z  dnia  29.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.391.2020.BP,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP,  04.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(2),  z  dnia  21.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(3),  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(4),  z  dnia  12.03.2021  r.  znak   ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(5), z dnia 22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(6), decyzją z dnia 24.05.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.UK(8),  decyzją  z  dnia
01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(9),  decyzją z  dnia 10.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(10),
decyzją  z  dnia  14.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia  23.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(13),  decyzją  z
dnia  17.09.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  30.09.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.434.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  06.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia
14.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(17), decyzją z dnia 21.10.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(18),
decyzją  z  dnia  25.10.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(19),  z  dnia  29.102.2021  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.434.2020.BP(20),  decyzją  z  dnia  02.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(21),  z  dnia  04.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(22), z dnia 24.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(23) oraz z dnia 29.11.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.434.2020.BP(24),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   WSS  im.  J.  Gromkowskiego  we  Wrocławiu
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(9) w sprawie zmiany decyzji674.
z  dnia  01.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(8),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny  we  Wrocławiu  funkcjonowania  Szpitala  Tymczasowego  przy  ul.  Rakietowej  33  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(28) w sprawie zmiany decyzji675.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  z
dnia  17.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24),  z  dnia  23.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25),  z
dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26) oraz z dnia 03.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(27)
w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w
miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce  organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(19) w sprawie zmiany decyzji676.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9),  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11),   z  dnia 01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12),  z dnia 11.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(13),z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.BP(14),  z  dnia  22.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(15),  z  dnia 02.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.EC(16),  z  dnia 05.11.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.UK(17) oraz z dnia 25.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(18), w sprawie 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 09.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(11) w sprawie zmiany decyzji677.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  6/2020  znak  ZP-ZPSM.966.345.2020.JG  zmienionej  decyzją  z  dnia  14.09.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG, decyzją z dnia 13.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(2), decyzją z dnia 23.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(3),  decyzją  z  dnia  25.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.BP(4),  decyzją  z  dnia
03.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(5),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(6),  z
dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(7)  oraz  decyzjąz  dnia  10.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.365.2020.JG(8), decyzją z dnia 05.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(9), decyzją z dnia 19.11.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG(10)  oraz  postanowieniem z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.365.2020.JG  w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Głogowski  Szpital  Powiatowy  Sp.  z  o.o.  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19
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Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(14) w sprawie zmiany decyzji678.
z  dnia  03.09.2020  r.  nr  21/2020  znak  ZP-ZPSM.966.348.2020.UK  zmienionej  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  r.  znak
ZPZPSM.966.373.2020.UK,  z  dnia  02.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.401.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020.  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.447.2020.UK,  z  dnia  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.447.2020.UK(2),  z  dnia  19.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK,  z  dnia  26.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(2),  z  dnia  30.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(3),  z  dnia  20.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(4),  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.492.2020.US(5), z dnia 25.01.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(6), decyzją z dnia 10.02.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(7), z dnia 19.02.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(8), z dnia 26.03.2021 r. znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(9),  z  dnia  10.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(10),  z  dnia  18.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.492.2020.UK(11), z dnia 10.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.492.2020.BP(12) oraz z dnia 26.11.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.492.2020.UK(13),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Legnicy
realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.SK(21) w sprawie zmiany decyzji679.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia
18.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16),  decyzją  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17),
decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(19)  oraz  decyzją  z  dnia  07.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(20),  w  sprawie
zabezpieczenia przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26) w sprawie zmiany decyzji680.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23), z dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24) oraz z dnia 03.12.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27) w sprawie zmiany decyzji681.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
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znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25)  oraz  z  dnia  13.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26),  w  sprawie
zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń
opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(13) w sprawie zmiany decyzji682.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  8/2020  znak  ZP-ZPSM.966.346.2020.SK  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.430.2020.SK,  decyzją  z  dnia  16.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.478.2020.SK,  decyzją  z  dnia  19.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(2),  decyzją  z  dnia  12.01.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia
26.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia  26.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(5),
decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.478.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia
11.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(9),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(10),   z  dnia
28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.JG(11)  oraz  z  dnia  18.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.478.2020.SK(12),  w
sprawie  zabezpieczenia  przez  Powiatowe  Centrum  Zdrowia  w  Kamiennej  Górze  Spółka  z  o.o.  realizacji  świadczeń
opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.BP(22) w sprawie zmiany decyzji683.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  26/2020  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  12.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS,  decyzją  z  dnia  26.10.2020  r.
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
05.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(5),  decyzją  z  dnia  08.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(6),
decyzją  z  dnia  05.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(7),  decyzją  z  dnia  05.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(8),  decyzją  z  dnia  12.03.2021 r.  znak  ZP-ZPSM.443.2020.IS(9),  decyzją  z  dnia  17.03.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(10), decyzją z dnia
01.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(11),  decyzją  z  dnia  06.04.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(12),
decyzją  z  dnia  09.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(14),  decyzją  z  dnia  10.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(15),  decyzją  z  dnia
18.05.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(16),  decyzją  z  dnia  08.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(17),
decyzją  z  dnia  10.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.EC(18),  decyzją  z  dnia  17.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.443.2020.IS(19), decyzją z dnia 07.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.443.2020.IS(20) oraz z dnia 13.12.2021 r.
znak  ZP-ZPSM.966.443.2020.SK(21),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Wojewódzkie  Centrum  Szpitalne  Kotliny
Jeleniogórskiej  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem
COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(10) w sprawie zmiany decyzji684.
z  dnia  01.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(8),  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.12.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.679.2021.SK(9),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez   Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  we  Wrocławiu
funkcjonowania  Szpitala  Tymczasowego  przy  ul.  Rakietowej  33  we  Wrocławiu

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(28) w sprawie zmiany decyzji685.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  15/2020  znak  ZP-ZPSM.966.347.2020.BP  zmienionej  decyzją  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-
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ZPSM.966.424.2020.BP,  decyzją  z  dnia  14.10.2020 r.  znak ZP-ZPSM.966.458.2020.BP,  decyzją  z  dnia  22.10.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP,  decyzją  z  dnia  03.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(2),  decyzją  z  dnia
09.11.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(3),  decyzją  ,z  dnia  16.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(4),
decyzją  z  dnia  07.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(5),  decyzją  z  dnia  12.02.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(6),  decyzją  z  dnia  25.02.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(7),  decyzją  z  dnia
05.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(8),  decyzją  z  dnia  10.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(9),
decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(10),  decyzją  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(11),  decyzją  z  dnia  19.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(12),  decyzją  z  dnia
22.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(13), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(14),
decyzją  z  dnia  23.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(15),  decyzją  z  dnia  29.04.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(16),  decyzją  z  dnia  06.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(17),  decyzją  z  dnia
10.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(18), decyzją z dnia 17.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(19),
decyzją  z  dnia  01.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.BP(20),  decyzją  z  dnia  22.11.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.518.2020.BP(21),  decyzją  z  dnia  24.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(22),  z  dnia  26.11.2021  r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(23),  z  dnia  29.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(24),  z  dnia  03.12.2021 r.
znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(25), z dnia 13.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(26) oraz z dnia 16.12.2021
r.  znak  ZP-ZPSM.966.518.2020.BP(27),  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Milickie  Centrum  Medyczne  Spółka  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.SK(u) w sprawie zmiany decyzji686.
z  dnia  3.09.2020  r.  nr  29/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  zmieniona  decyzjami:  z  dnia  14.09.2020  znak  ZP-
ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  18.09.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS,  z  dnia  05.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS,  z  dnia  09.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(2),  z  dnia  15.10.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(3),  z  dnia  23.10.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(4),  z  dnia  04.11.2020  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(5),  z  dnia  29.12.2020  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(6),  z  dnia  26.01.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(7),  z  dnia  01.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(8),  z  dnia  17.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(9),  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(10),  z  dnia  18.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(11),   z  dnia 01.06.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(12),  z dnia 11.06.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(13),z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.403.2020.BP(14),  z  dnia  22.10.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.403.2020.IS(15),  z  dnia 02.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.403.2020.EC(16),  z  dnia 05.11.2021 r.  znak ZP-
ZPSM.966.403.2020.UK(17), z dnia 25.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(18) oraz z dnia 09.12.2021 r. znak
ZP-ZPSM.966.403.2020.IS(19),  w  sprawie  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 31.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.790.2021.SK(u) uchylajaca decyzję z dnia687.
08.04.2020 r. znak BZ-RM.6310.143.2020.MP w sprawie 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  31.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.791.2021.SK  w  sprawie  decyzji  z  dnia688.
3.09.2020  r.  nr  27/2020  znak  ZP-ZPSM.966.349.2020.IS  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Dolnośląskie  Centrum
Onkologii,  Pulmunologii  i  Hematologii  we  Wrocławiu  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem,  zwalczaniem  COVID-19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(29) w sprawie zmiany decyzji689.
z  dnia  25.05.2020  r.  znak  BZ-RM.6310.204.2020.MB  zmienionej  decyzją  z  dnia  11.09.2020  r.  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 24.11.2020 r.
znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(3),  decyzją  z  dnia  02.12.2020 r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(4),  decyzją  z  dnia
12.01.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(5),  decyzją  z  dnia  01.03.2021  r.,  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(6),
decyzją  z  dnia  09.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(7),  decyzją  z  dnia  12.03.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK(8),  decyzją  z  dnia  15.03.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(10),  decyzją  z  dnia
23.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(11), decyzją z dnia 29.03.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(12),
decyzją  z  dnia  26.04.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(13),  decyzją  z  dnia  04.05.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.BP(14),  decyzją  z  dnia  12.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(15)  decyzją  z  dnia
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21.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(16), decyzją z dnia 25.05.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.BP(17),
z  decyzją  z  dnia  28.05.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.UK(18),  z  dnia  18.06.2021  r.  znak  ZP-
ZPSM.966.355.2020.SK.(19), z dnia 14.07.2021 r. znak ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(20), decyzją z dnia 14.10.2021 r.
znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(21),  decyzją  z  dnia  05.11.2021  r.  znak  ZP-ZPSMA.966.355.2020.SK(22),  z
dnia  17.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(24),  z  dnia  23.11.2021 r.  znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(25),  z
dnia 29.11.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(26), z dnia 03.12.2021 r. znak ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(27) oraz
z  dnia  09.12.2021  r.  znak  ZP-ZPSM.966.355.2020.SK(28)  w  sprawie  zabezpieczenia  przez  Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we  Wrocławiu  w  miejscu:  ul.  Chałubińskiego  2-2a  Wrocław  w  komórce
organizacyjnej  pn.  Oddział  kliniczny  zakaźny,  realizacji  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
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