WOJEWODA POMORSKI
Gdat'rsk. dnia 18 marca 2020 r.

POLECENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnra 18 marca 2020 r.
)Dzialaiqc na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r,, o szczeg6lnych
tozwi4z'aniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziaNaniem i zwalczaniem COVID-l9,

innych chor6b zakuLnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysolvych (Dz.IJ.22020 r. poz.
374)
polecam
Uniwersytetowi Gdarfiskiemu, ul. Ba2yr[skiego 8, 80-309 Gdarisk

- wydzielenie

N1cznie 150 miejsc w domach studenckich m 3 oraz 5 przy ul. Polanki
65 w Cidarisku i w domu studenckim nr 10 przy uI. Macierzy Szkolnej nr 4 w Gdafsku
na pottzeby zakwaterowania personelu 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodniq
Sanrodz:ielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej im. Kontradmirala Profesora
Wieslawa tr,asiriskiego w Gdafrsku od dnia2} marca2020 r. do odwolania,
- zapewnienie w ww. budynkach w powolanym wyZej okresie wlaSciwych warunk6w
socjalnych, w szczeg6lnoSci ogrzewania, energii elektrycznej, wody cieplej i zimnej,

odprowadzania Sciek6w,
- zapewnienie personelu do obslugi obiektu w powolanym wyZej okresie.
Polecenie podlega natvchmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie
''Zgodnie

z art.

z

dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwr4zaniach
zwr4zanych z zapobreganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chor6b
zakaZnyc,Il oraz wywolanych nimi sytuacji kryzyso!\rych wojewoda mohe'wyda6 polecenia
obowi4;zuj4ce wszystkie organy administracji rz4dowej dzialajqce w wojew6dztwie
i parisfivowe osoby prawne, organy samorz4du terytorialnego, samorz4dowe osoby prawne
11 ust 1 ustawy

oraz samorzqdowe jednostki organizacyjne nieposiadajqce osobowoSci prawnej w zwiqzku
z przeaiwdzialaniem COVID-19. Polecenia podlegaj4 natychmiastowemu wykonaniu.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwlocznie informuje wlaSciwego ministra.
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarz4dzania mieniem pafrstwowym (Dz.U. 22019 poz. 1302 zp62n. zm.), poniewaZ Adresat
polecenia jest uczelni4 publiczn4, jest jednoczesnie paristwow4 osob4 prawnq (por. Wyrok
Wojewidzkiego S4du Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 72 grudnia 2018 r.,
I SA/KI 938/18), st4d teL objgty pozostaje hipotez4 normy z art. 11 ust. I ustawy z dnia
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2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem coviD-l9, innycli chor6b zakulnych oraz wywolanych
nimi sytuacj i kryzysowych.
W danej sprawie - z uwagi na wydanie rozporzqdzenia Ministra Zdrown z dnia
13 marc)a 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagro?enia epidemicznego (Dz. U. 2019 r., poz. 433) orcz z uwagi na zwigkpzaj4c4 sig liczbg
os6b zurazonych koronawirusem COVID-19 na terenie Kraju, w tym w wojew6dztwie
pomorsk.im, oraz z uwagi na koniecznoSi przeciwdzialwtia siE rozprzestrzenianiu COVID-19
a tal<Ze z powodu vtyznaczenia 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodm1
Samodzielnego Publicznego Zak<tadu Opieki Zdrowotnej im. Kontradmirala Profesora
Wieslawa tr asiriskiego w Gdarisku na szpital jednoprofilowy szpital zaku2ny; dedykowany dla
pacjent6w z podejrzeniem zakuhenia r zakaaonych koronawirusem COVID-l9
w wojew6dztwie pomorskim - powstala koniecznofi wydzielenia dedykowanych dla
personelu tej plac6wki miejsc zakwaterowania. Wydzielenie to ma sluZyl, zmniejszeniu
prawdopodobieristwa rozprzestrzeniania sig koronawilusa COVID-l9 na terenie Miasta
Gdafska oraz wojewodztwa pomorskiego z uwagi na nieunikniony kontakt personelu danej
p I ac 6 wki lec zniczej z p acj entami zar alony mi C O V I D - 1 9.

Otrzymuj4:
l) Jerzy Piotr Gwizdala Rektor Uniwersytetu Gdariskiego
2) Minister Zdrowia
3

) Minister Spraw Wewngtrznych i Adrninistracj i

poMoRSKr URZAD wo.rrwdrozxt w cnnNsxu
Wydzial Bezpieczerlstwa i Zarz4dzania Kryzysowego
ul. Okopowa2l/27, 80-810 Gdafsk, tel.: 58 30 77 322, fax:58 30 I 5 435
www.gdansk.uw gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk uw gov.pl

Stona2 z2

