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ZD-IV.967. 107. 2020.1(12) 

 
 

DECYZJA 
 

Działając 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. z 2021 r. poz. 
2095 z późn. zm.) w zw. z art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 
oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), 

 
zmieniam 

 
decyzję z dnia 4 września 2020 roku, znak ZD-IV.967.107.2020.1, zmienioną decyzją z dnia  
14 września 2020 roku, znak ZD-IV.967.107.2020.1(1), zmienioną decyzją z dnia  
19 października 2020 roku, znak ZD-IV.967.107.2020.1(2), zmienioną decyzją z dnia  
27 października 2020 roku, znak ZD-IV.967.107.2020.1(3), zmienioną decyzją z dnia  
28 października 2020 roku, znak ZD-IV.967.107.2020.1(4), zmienioną decyzją z dnia  
16 grudnia 2020 roku, znak ZD-IV.967.107.2020.1(5), zmienioną decyzją z dnia 17 marca 
2021 roku, znak ZD-IV.967.107.2020.1(6), zmienioną decyzją z dnia 13 maja 2021 roku, znak 
ZD-IV.967.107.2020.1(7), zmienioną decyzją z dnia 17 maja 2021 roku, znak  
ZD-IV.967.107.2020.1(8), zmienioną decyzją z dnia 19 maja 2021 roku, znak  
ZD-IV.967.107.2020.1(9), zmienioną decyzją z dnia 2 listopada 2021 roku, znak  
ZD-IV.967.107.2020.1(10), zmienioną decyzją z dnia 22 grudnia 2021 roku, znak  
ZD-IV.967.107.2020.1(11) 

 
w ten sposób, że decyzja dla podmiotu leczniczego 

 
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 ALEJA WOLNOŚCI 4, 63-500 OSTRZESZÓW 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
1. polecam do odwołania: 

realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie 
leczniczym 2 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-
CoV-2; 

2. polecam w okresie od 5 marca 2022 roku do odwołania: 
realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie 
leczniczym 29 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem 



 

SARS-CoV-2, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. 
 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy 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 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 Wojewody Wielkopolskiego.  
Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania 
administracyjnego).  

 
 
 
 z up. Wojewody Wielkopolskiego 

 
/-/Liwia Polcyn-Nowak 

Dyrektor 
 Wydziału Zdrowia 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów, 
2. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, 
3. a/a. 

 
Do wiadomości: 
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań. 
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