Poznań, 3 września 2020 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.967.98.2020.1

DECYZJA
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.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
polecam
Ginekologiczno-Położniczemu Szpitalowi Klinicznemu Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań w okresie
od 15 września 2020 r. do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, poprzez zapewnienie
w podmiocie leczniczym liczby 9 łóżek w zakresie ginekologii-położnictwa oraz liczby
6 łóżek w zakresie neonatologii.”
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, odstąpiono od uzasadniania
niniejszej decyzji
Pouczenie

1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody

Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie
o zrzeczeniu się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej niniejszego oświadczenia
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a
Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk

Otrzymują:
1. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius, Fredry 10, 61-701 Poznań
3. a/a
Do wiadomości:
1. Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań.
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