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POLECENIE Nr 28/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie uchylenia polecenia Nr 25/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia 
izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną przy ul. Traugutta 5 w Tarnowie (Hotel Cristal 
Park) kierowanego do Szpitala im. Edwarda Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie, 
sprostowanego poleceniem Nr 27/2020 Wojewody Małopolskiego Nr 27/2020 z dnia 4 kwietnia 
2020 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 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 2020 r. 
poz. 374 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539)

uchylam 

polecenie Nr 25/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu 
o nieruchomość położoną przy ul. Traugutta 5 w Tarnowie (Hotel Cristal Park) kierowane do 
Szpitala im. Edwarda Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie, sprostowane poleceniem 
Nr 27/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Poleceniem Nr 25/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 r. Wojewoda Małopolski polecił 
Dyrektorowi Szpitala im. Edwarda Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie utworzenie 
i prowadzenie w oparciu o nieruchomość położoną w Tarnowie przy ul. Traugutta 5 (Hotel 
Cristal Park) izolatorium 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 27 marca 2020 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539).

Uchylenie polecenia spowodowane jest wycofaniem zgody właściciela obiektu, w którym 
miało być zorganizowane izolatorium. Po przeanalizowaniu zaproponowanych warunków 
współpracy ze szpitalem właściciel obiektu – Hotel Cristal Park w Tarnowie wycofał się 
z realizacji przedsięwzięcia. 



                   

2

W tym stanie rzeczy  polecenie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną 
przy ul. Traugutta 5 w Tarnowie (Hotel Cristal Park) kierowane do Szpitala im. Edwarda 
Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie, sprostowane poleceniem Nr 27/2020 Wojewody 
Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r., podlega uchyleniu.

Otrzymują:
1) Pan Marcin Kuta – Dyrektor im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie
2) Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, Dyrektor Małopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
3) Aa

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik
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