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DECYZJA Nr 157/2020
(POLECENIE Nr 233/2020)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11h 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 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze 
zm.) w treści ustalonej na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1747) oraz na podstawie 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 Uniwersyteckiemu w Krakowie
przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

reprezentowanemu przez Kierownika Podmiotu Leczniczego
Dyrektora Szpitala

w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zabezpieczenie realizacji tych świadczeń w tym 
przez inne podmioty lecznicze realizujące te świadczenia, poprzez dokonanie w imieniu i na 
rzecz Skarbu Państwa zakupu i organizacji dostawy do podmiotów leczniczych aparatów do 
wysokoprzepływowej terapii nosowej HFNO, w ilości i w oparciu o środki przeznaczone na 
ten cel przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe zasady realizacji poleconego zadania zostaną określone w odrębnym 
porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Szpitalem Uniwersyteckim.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11h 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 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.) 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu 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). 
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Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa (HFNOT – high flow nasal oxygenation 
therapy) jest metodą pomostową pomiędzy typową i tradycyjną tlenoterapią bierną 
stosowaną przez wszystkich lekarzy, a zaawansowaną terapią wentylacyjną realizowaną 
z użyciem respiratora, możliwą do zastosowania jedynie w oddziałach intensywnej terapii. 
Włączenie w panel standardu leczenia donosowej tlenoterapii wysokoprzepływowej  
u chorych z niewydolnością oddechową niskiego i miernego stopnia, z rozpoznaniem 
COVID-19 pozwoli istotnie zmniejszyć odsetek koniecznych przyjęć do Oddziałów 
Intensywnej Terapii. 

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.

                                                                                                        Z upoważnienia
Wojewody Małopolskiego

      Zbigniew Starzec
I Wicewojewoda Małopolski

Otrzymują:

1) Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
2) Aa 

Otrzymują do wiadomości:

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