Kraków, dnia 14 marca 2020 r. 15
marca 2020 r.

Znak sprawy:
WN-II.0121.3.2020
POLECENIE Nr 8/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
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)
polecam Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2
w Krakowie, reprezentowanemu przez Pana Marcina Jędrychowskiego - Dyrektora
1) przyjmowanie od dnia 16 marca 2020 r. pacjentów zarażonych wirusem SARS - CoV-2 z terenu
całego województwa małopolskiego;
2) podjęcie działań organizacyjnych, powodujących zwiększanie liczby łóżek na oddziale
zakaźnym w liczbie umożliwiającej przyjęcie pacjentów, o których mowa w pkt 1, z
uwzględnieniem potencjalnych możliwości całego Szpitala, z zastrzeżeniem pkt 4 Polecenia;
3) niezwłoczne informowanie Wojewody Małopolskiego o liczbie nowoutworzonych łóżek na
oddziale zakaźnym;
4) ograniczanie działalności pozostałych oddziałów Szpitala w celu realizacji zadań, o których
mowa w pkt 1 i 2 Polecenia, przy zachowywaniu w miarę możliwości wykonywania procedur
leczniczych o ograniczonej dostępności w województwie małopolskim.
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) wojewoda może wydawać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby
prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie
informuje właściwego ministra.
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.
Polecenie to koresponduje także z utworzeniem, w związku z zaistniałym zagrożeniem, sieci
szpitali jednoimiennych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Otrzymują:
1) Pan Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2) Collegium Medicum
3) a/a
Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
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