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 DECYZJA Nr 196/2020
(POLECENIE Nr 272/2020)

     WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość położoną 
w Krynicy-Zdroju przy ul. Nitribitta 4, kierowane do Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny 
Kózkówny, ul. Nitribitta 4.

Działając na podstawie art. 11h ust. 1, 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1842) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 
ze zm.)

polecam

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Sanatorium Uzdrowiskowemu MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny

ul. Nitribitta 4, 33-380 Krynica Zdrój,

reprezentowanemu przez Dyrektora

w okresie od 3 listopada 2020 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez utworzenie 
i prowadzenie izolatorium na bazie zabudowanej nieruchomości Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA, która to nieruchomość 
położona jest przy ul. Nitribitta 4, 33-380 Krynica Zdrój, w celu realizacji opieki sprawowanej w 
związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym opieki medycznej, 
według standardu określonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 
2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 
z późn. zm.).

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 h ust. 1 i 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1842), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda 
może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające 
w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe 
osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust. 
1). Polecenia, o których mowa w ust.1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu 
z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust. 4). 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 z późn. zm.), określony został 
standard organizacyjny opieki w izolatorium sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem 
zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. W treści ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1890), zgodnie z częścią I ust. 2, 
pkt 1 załącznika do ww. rozporządzenia: 
 „Opiekę zdrowotną w izolatorium zapewnia podmiot wykonujący działalność leczniczą 
w izolatorium będącym w posiadaniu: 
1) tego podmiotu, w tym znajdującym się w jego zakładzie leczniczym, w którym są udzielane 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, lub 
2) podmiotu niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, jeżeli podmiot ten 
zawarł umowę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w izolatorium.”

Wydanie decyzji jest związane z koniecznością zwiększenia bazy izolatoriów 
w województwie małopolskim w celu realizacji opieki zdrowotnej sprawowanej w związku 
z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, za czym przemawia interes społeczny 
wymagający dostosowania województwa do zmieniającej się dynamicznie sytuacji 
epidemiologicznej, tj. pojawiających się nowych przypadków zachorowań na terenie 
województwa małopolskiego.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia 
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego 
polecenia znajduje pełne uzasadnienie.

Pouczenie

Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.
Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał 
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 
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się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.

Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.

Z upoważnienia
Wojewody Małopolskiego

Zbigniew Starzec
I Wicewojewoda Małopolski

Otrzymują:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu 

MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny ul. Nitribitta 4, 33-380 Krynica 
Zdrój.

2) Aa.

Otrzymują do wiadomości:
1) Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału  

Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia.


		2020-11-02T20:03:49+0000
	Zbigniew Starzec




