Kraków, 17 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy:
WN-II.0121.25.2020

POLECENIE Nr 45/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
zmieniające polecenie Nr 31/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość położoną w KrynicyZdroju przy ul. Nitribitta 4 kierowane do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu
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 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 ze zm.)
zmieniam polecenie nr 31/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak: WNII.0121.17.2020, w ten sposób, że:
1) tytuł polecenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość położoną
w Krynicy-Zdroju przy ul. Nitribitta 4 kierowane do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 142”;
2) treść brzmiąca:
„polecam Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanemu przez Dyrektora Szpitala”
otrzymuje brzmienie:
„polecam Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 142, 33-380 KrynicaZdrój”.
Pozostała treść polecenia nie ulega zmianie.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

Uzasadnienie
Zgodnie z 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 ze zm.)
wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej
działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego,
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samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie podlega
natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje
właściwego ministra.
. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 ze zm.) określony został
standard organizacyjny opieki w izolatorium sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem
zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Nieruchomość określona niniejszym poleceniem spełnia
kryteria określone w powyższym standardzie.
Zmiana polecenia polega na zmianie jego adresata, co jest wynikiem następczych ustaleń
w przedmiotowym zakresie.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do
odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego polecenia
jest celowe i konieczne.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

Otrzymują:
1) Pan Sławomir Kmak Dyrektor SP ZOZ Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju
2) Pani Lidia Zelek Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym
Sączu
3) Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
4) Aa

