
DECYZJA   

Na podstawie art. 155 w związku z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256), zmieniam decyzję z dnia 3 

września 2020r.  znak.: BZK-V.0031.168.2020.MWi, nałożoną na Wielospecjalistyczny 

Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dekerta 1 

w części dotyczącej zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej 

w ten sposób, że:

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.  66-400 Gorzów 

Wlkp., ul. Dekerta 1 w okresie od 5 października 2020 r. będzie realizował świadczenia opieki 

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

poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 132 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z 

potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w następujących zakresach: reumatologii, chorób 

płuc, chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych – 102 łóżka, w tym 20 łóżek dla pacjentów 

dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pediatrii – 10 łóżek, 

anestezjologii i intensywnej terapii - 20 łóżek (z kardiomonitorem oraz możliwością 

prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej), 3 stanowiska do dializoterapii.

UZASADNIENIE

W związku ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19 na terenie województwa lubuskiego zachodzi 

potrzeba zwiększenia bazy łóżek lecznictwa szpitalnego w zakresie anestezjologii i intensywnej 

terapii dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

 W związku z powyższym, zachodzi konieczność zmiany decyzji administracyjnej Wojewody 

Lubuskiego, polegającej na zwiększeniu  o 10 liczby łóżek szpitalnych  na II poziomie 

zabezpieczenia COVID-19 w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie 

Wlkp. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, w następujących zakresach:
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- reumatologii, chorób płuc, chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych – 102 łóżka, w tym 

20 łóżek dla pacjentów dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,

- pediatrii – 10 łóżek,

- anestezjologii i intensywnej terapii - 20 łóżek (z kardiomonitorem oraz możliwością 

prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej),

- 3 stanowiska do dializoterapii.

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.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

 Otrzymują:

1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dekerta 1, 
2. a/a

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim
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