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POLECENIE Nr 115/2020
(DECYZJA Nr 45/2020)

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, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w nawiązaniu do 
polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 114/2020 (decyzja nr 44/2020) z dnia 14 sierpnia 
2020 r. znak: WN-II.0121.78.2020, dotyczącego przejęcia przez niektóre szpitale położone na 
terenie województwa małopolskiego części zadań realizowanych dotychczas przez Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie, jako jednoimienny szpital zakaźny, w stosunku do pacjentów tego 
Szpitala (obecnych i ewentualnie przyszłych), znajdujących się pod jego opieką, 
a przebywających (lub mogących przebywać) w izolacji domowej na obszarze poszczególnych 
powiatów województwa małopolskiego

polecam:

Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie,
ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów

reprezentowanemu przez Dyrektora, co następuje.

1. Przejęcie części zadań realizowanych dotychczas przez Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie, jako jednoimienny szpital zakaźny, w stosunku do pacjentów tego Szpitala 
(obecnych i ewentualnie przyszłych), znajdujących się pod jego opieką, 
a przebywających (lub mogących przebywać) w izolacji domowej na obszarze powiatu 
tarnowskiego województwa małopolskiego.

2. Czynności przejmowane przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie 
podejmowane będą w odniesieniu do pacjentów przebywających (lub mogących 
przebywać) w izolacji domowej na obszarze powiatu tarnowskiego i dotyczą: 

a) uruchomienia telefonu informacyjnego dostępnego dla pacjenta w dni powszednie 
w godzinach co najmniej od 8:00 do 15:00 oraz uruchomienie także kontaktu 
e-mailowego,

b) wydawanie skierowań na badania wymazowe w kierunku obecności wirusa SARS-
CoV-2,

c) wydawanie pacjentom zwolnień lekarskich w związku z COVID-19 (ZUS ZLA),
d) wydawanie Kart Ozdrowieńca oraz przekazywanie ich do właściwych terenowo 

Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
e) poinformowanie pacjentów o tym, że są objęci opieką Specjalistycznego Szpitala 

im. E. Szczeklika w Tarnowie w zakresie określonym treścią polecenia.
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3. Szczegółowe zasady realizacji niniejszego polecenia mogą być określone odrębną 
umową (porozumieniem) zawartą pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, 
a Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie.

4. Dopuszczalne jest:

a) przyjmowanie innego niż kryterium miejsca przebywania w izolacji domowej pacjenta 
przy przejmowaniu zadań określonych niniejszym poleceniem, o ile wynikać to będzie 
z umowy (porozumienia), o której (którym) mowa w pkt 3 polecenia,

b) przyjmowanie przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie pacjentów 
z innych obszarów (niż miejsce przebywania w izolacji domowej pacjenta).

5. Polecenie (decyzja) obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2020 r. i podlega  
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego (jej) doręczenia.

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). 

Wskazać należy, że wydanie niniejszego polecenia wynika z aktualnego stanu epidemicznego 
na obszarze województwa małopolskiego oraz z analizy aktualnego stanu hospitalizacji 
pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2. 

Na mocy polecenia Nr 114/2020 (decyzji Nr 44/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 14 
sierpnia 2020 r. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 
Tarnów, został zobowiązany do przejęcia części zadań realizowanych dotychczas przez Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie jako jednoimienny szpital zakaźny, w stosunku do pacjentów tego 
Szpitala (obecnych i ewentualnie przyszłych), znajdujących się pod jego opieką, 
a przebywających (lub mogących przebywać) w izolacji domowej na obszarze Miasta Tarnowa 
(miasta na prawach powiatu), na terenie którego znajduje się siedziba Specjalistycznego 
Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Niniejszym poleceniem natomiast poleca się 
Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie przejęcie części zadań Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie, o których mowa w treści tego polecenia, także względem 
pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przebywających (lub mogących przebywać) 
w izolacji domowej na terenie gmin z obszaru powiatu tarnowskiego (ziemskiego). 
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Dynamika postępujących zakażeń na obszarze województwa małopolskiego powoduje, 
że część realizowanych dotychczas zadań przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, jako 
jednoimienny szpital zakaźny, wymaga wsparcia przez inne szpitale. Na mocy niniejszego 
polecenia za zasadne uznano przekazanie do wykonania wskazanemu szpitalowi określonej 
poleceniem aktywności z przewagą czynności o charakterze administracyjnym i technicznym.

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 jego 
(jej) doręczenia.

Od niniejszego polecenia (decyzji) przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia, za  
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni
od dnia jego (jej) otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu, który wydał polecenie (decyzję). Z dniem doręczenia Wojewodzie 
Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania polecenie 
(decyzja) staje się ostateczne i prawomocne.

wz. Wojewody Małopolskiego

             Zbigniew Starzec
 I Wicewojewoda Małopolski

Otrzymują:
1) Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
2) Szpital Uniwersytecki w Krakowie
3) aa

Otrzymują do wiadomości:

Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
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