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DECYZJA Nr 60/2020
(POLECENIE Nr 136/2020)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), 

polecam

Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, 
ul. Młyńska 10, 

reprezentowanemu przez Kierownika Podmiotu Leczniczego Dyrektora Szpitala

w okresie od 15 września 2020 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez:

1) zapewnienie w podmiocie leczniczym w ramach izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału 
ratunkowego (SOR), odpowiedniej liczby łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia SARS-CoV-2  

2) zapewnienie w podmiocie leczniczym możliwości hospitalizacji pacjentów zakażonych 
wirusem SARS-CoV-2 w liczbie nie mniejszej niż liczba łóżek wykazana w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Małopolskiego w ramach 
oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego,

3) zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-
CoV-2 w zakresie psychiatrii dorosłych,

4) zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, a także  łącznej liczby 
respiratorów przewidzianych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych 
wirusem SARS-CoV-2 w ilości nie mniejszej niż 10% łóżek z liczby w pkt 1-3,

5) realizację zadań, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 
hospitalizacji, izolacji lub izolacji  w warunkach domowych oraz obowiązku 
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 607 ze zm.), 
w stosunku do mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu wskazanych 
powiatów: nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, gorlicki, tatrzański, nowotarski, 
limanowski, myślenicki

oraz powiadomienie Wojewody Małopolskiego o ilości uruchomionych łóżek, o których mowa 
w pkt 1-4, w terminie do 10 września 2020 r. na adres email: wz@malopolska.uw.gov.pl

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374 ze zm.), 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).

 
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, z późn. 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 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.

Wojewoda Małopolski

       Łukasz Kmita

Otrzymują:
1) Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10
2) Aa

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

Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia
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