Kraków, 18 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy:
WN-IV.0121.23.2020

POLECENIE Nr 46/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
w sprawie uchylenia polecenia nr 37/2020 Wojewody Małopolskiego wydanego
w dniu 10 kwietnia 2020 r. o utworzeniu izolatorium w oparciu o zabudowaną
nieruchomość położoną w Krynicy-Zdroju przy Prof. H. Świdzińskiego 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.)
1) Uchylam polecenie nr 37/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. którym poleciłem
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz reprezentowanemu przez Dyrektora Szpitala
utworzenie i prowadzenie izolatorium na bazie zabudowanej nieruchomości 20
Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, położonej przy ul. Prof.
H. Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdroju, w celu realizacji opieki sprawowanej,
w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV2, w tym opieki
medycznej, według standardu określonego 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.).
2) Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

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, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. W dniu 10 kwietnia
2020 r. w Wojewoda Małopolski poleceniem nr 37/2020 zobowiązał Szpital
Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300
Nowy Sącz reprezentowany przez Dyrektora Szpitala do utworzenia
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i prowadzenia izolatorium na bazie zabudowanej nieruchomości 20 Wojskowego
Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, położonej przy ul. Prof. H. Świdzińskiego 4
w Krynicy-Zdroju, w celu realizacji opieki sprawowanej, w związku z przeciwdziałaniem
zakażeniu wirusem SARS-CoV2, w tym opieki medycznej, według standardu
określonego 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.).
Po wydaniu polecenia zainteresowane podmioty poczyniły uzgodnienia w oparciu
o które ustalono, iż utworzenie izolatorium określonego poleceniem nr 37/2020, nie
będzie aktualnie konieczne.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

Otrzymują:
1) Pani Lidia Zelek – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Nowym Sączu,
2) Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
3) Pan Romuald Lipski – Dyrektor 20 Wojskowego Szpitala UzdrowiskowoRehabilitacyjnego w Krynicy-Zdroju,
4) aa.
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