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Gorzów Wlkp., dnia 1 czerwca 2020 r.

Władysław Dajczak
BZK-V.0031.110.2020.MWil

Decyzja
Wojewody Lubuskiego
z dnia 1 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374
z późn. zm.), w nawiązaniu do polecenia z dnia 20 marca 2020 r. znak: BZKV.0031.34.2020.MWil,

dotyczącego

przekształcenia

Wielospecjalistycznego

Szpitala

Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Oddziału Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób
Wewnętrznych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanych przy
ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim w jednoimienny szpital zakaźny
polecam
Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., w okresie
od 1 czerwca 2020 r. do odwołania, realizację świadczeń zdrowotnych:
1) zakontraktowanych przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
w komórkach organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 2;
2) wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w następujących komórkach
organizacyjnych podmiotu:

a) Oddział Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych (42 łóżka, w tym: 10
łóżek o profili psychiatrycznym dla dorosłych, dzieci i młodzieży, 3 stanowiska
do dializoterapii, jedna Sala Zabiegowa,
b) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (10 łóżek).
3) łączna liczba łóżek przewidziana dla osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2
oraz dla pacjentów z COVID-19 wynosi 52 sztuki, z czego łóżka intensywnego nadzoru
medycznego, z możliwością prowadzenia oddechu zastępczego i tlenoterapii stanowią
10 sztuk,
4) łączna liczba respiratorów przewidzianych dla pacjentów z COVID-19 wynosi 10 sztuk.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu
Jednocześnie traci moc Polecenie Wojewody Lubuskiego
z 20 marca 2020 r. znak.: BZK-V.0031.34.2020.MWil
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
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