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                                                          DECYZJA Nr 30/2020 
(POLECENIE Nr 92/2020)

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), w związku z art. 104 i 155 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 8/2020 z dnia 15 marca 2020 r. znak: 
WN-II.0121.3.2020, dotyczącego przekształcenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków w jednoimienny szpital zakaźny (wyjaśnionego 
Postanowieniem Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 5 maja 2020 r. znak: WN-
IV.0121.25.2020) oraz w nawiązaniu do polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 10/2020 z dnia 
17 marca 2020 r. znak: WN-IV.0121.4.2020 dotyczącego zabezpieczenia przez Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie tzw. łóżek respiratorowych i decyzji Nr 12/2020 (polecenia 
Nr 63/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. znak: WN-IV.0121.27.2020, 
zmienionej decyzją Nr 15/2020 (polecenia Nr 68/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 12 
czerwca 2020 r., znak: WN-II.0121.44.2020,

na wniosek Zastępcy Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 16 lipca 2020 r. 
(DF.0710.57.2020) postanawiam, co następuje.

1. Zmieniam decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 12/2020 (polecenia Nr 63/2020/) 
z dnia 2 czerwca 2020 r., znak: WN-IV.0121.27.2020, zmienioną decyzją Wojewody 
Małopolskiego Nr 15/2020 (Polecenie 68/2020) z dnia 12 czerwca 2020 r., znak: WN-
II.0121.44.2020, w ten sposób, że:

1) W pkt. 3 po lit. f dodaje się lite. f1 w brzmieniu „Oddział Kliniczny Reumatologii 
i Immunologii – od 18 lipca 2020 r. – 24 łóżka”,

2) W pkt. 3 po lit. g dodaje się lite. g1 w brzmieniu „Oddział Kliniczny Gastroenterologii 
i Hepatologii – od 18 lipca 2020 r. – 24 łóżka”,

3) W pkt. 4 lit. t otrzymuje brzmienie: ”od 8 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. – 2 łóżka”,
4) W pkt. 4 lit. u otrzymuje brzmienie: „8 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. – 2 łóżka”,
5) W pkt. 5 lit. c otrzymuje brzmienie: „od 13 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. - 246, 

w tym 15 stanowisk intensywnej terapii”,
6) W 5 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: od 18 lipca 2020 r. - 290, w tym 15 stanowisk 

intensywnej terapii”.

2. Decyzja niniejsza obowiązuje od dnia 18 lipca 2020 r. i podlega natychmiastowemu 
wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

3. Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian dyspozycja decyzji Nr 12/2020 
(polecenia Nr 63/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniona 
decyzją Nr 15/2020 (poleceniem Nr 68/2020/) z dnia 12 czerwca 2020 r., począwszy 
od dnia 18 lipca 2020 r. brzmi w sposób następujący:
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polecam Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie 
przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, 

do odwołania

1) przyjmowanie pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-
2 z terenu całego województwa małopolskiego i pełnienie funkcji szpitala jednoimiennego 
w Małopolsce;

2) realizację świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez Małopolski Oddział 
Wojewódzki w Krakowie Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów innych niż 
z podejrzeniem zakażenia bądź zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w komórkach 
organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 3, z zastrzeżeniem pkt 4;

3) realizację świadczeń zdrowotnych wykonywanych wyłącznie w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19 w następujących komórkach organizacyjnych podmiotu: 
a) Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych – 32 łóżka,
b) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii – 48 łóżek,
c) Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii – 48 łóżek,
d) Oddział Psychiatrii Dorosłych – do 7 czerwca 2020 r. – 15 łóżek,
e) Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii  – do 7 czerwca 2020 r. – 

24 łóżka, 
e1) Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii – od 13 czerwca 2020 r. – 24 

łóżka
f) Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii – do 7 czerwca 2020 r. – 24 łóżka,
f1)  Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii – od 18 lipca 2020 r. – 24 łóżka,

g) Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii – do 7 czerwca 2020 r. – 24 łóżka,
  g1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii – od 18 lipca 2020 r. – 24 łóżka,
h) Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – w ramach funkcjonalnie 

wydzielonej części oddziału – 15 łóżek;
4) realizację świadczeń zdrowotnych wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-

19, w szczególności dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pozostałych pacjentów, w następujących 
komórkach organizacyjnych:
a) Oddział Kliniczny Angiologii – 4 łóżka,
b) Oddział Kliniczny Toksykologii – 4 łóżka,
c) Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii – 4 łóżka,
d) Oddział Kliniczny Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia 

Tętniczego – 4 łóżka,
e) Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych – 4 łóżka,
f) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 2 łóżka,
g) Oddział Kliniczny Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – 4 łóżka,
h) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologii i Transplantologii  

– 8 łóżek,
i) Oddział Kliniczny Neurologii – 4 łóżka,
j) Oddział Leczenia Udarów – 4 łóżka,
k) Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii – 4 łóżka,
l) Oddział Kliniczny Otolaryngologii – 4 łóżka,
m) Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej – 4 łóżka,
n) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych – 

8 łóżek,
o) Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii – 4 łóżka,
p) Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyń – 2 łóżka,
q) Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – 4 łóżka,
r) Oddział Psychiatrii Dorosłych – od 8 czerwca 2020 r. – 2 łóżka, 
s) Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii – od 8 czerwca 2020 r. do 

12 czerwca 2020 r. – 2 łóżka,
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t) Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii – od 8 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 
r – 2 łóżka,

u) Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii – od 8 czerwca 2020 r. do 17 lipca 
2020 r. – 2 łóżka;

5) zapewnienie w komórkach o których mowa w pkt 3) i 4), następującej łącznej liczby łóżek 
przewidzianych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-
CoV-2:
a) do 7 czerwca 2020 r. – 302, w tym 15 stanowisk intensywnej terapii,
b) od 8 czerwca 2020 r do 12 czerwca 2020 r. – 223, w tym 15 stanowisk intensywnej 

terapii,
c) od 13 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. - 246, w tym 15 stanowisk intensywnej terapii,
d) od 18 lipca 2020 r. - 290, w tym 15 stanowisk intensywnej terapii.

6) zapewnienie łącznej liczby respiratorów przewidzianych dla pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w ilości każdorazowo 10% łóżek, 
odpowiednio w każdym okresie wskazanym w pkt 5;

7) sporządzenie i przedstawienie Wojewodzie Małopolskiemu w terminie do 20 sierpnia 2020 
r. koncepcji działania Szpitala w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 
2020 r., z uwzględnieniem zapotrzebowania na realizację świadczeń dla pacjentów 
z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

4. Do dnia 17 lipca 2020 r. Decyzja Nr 12/2020 (Polecenie Nr 63/2020) Wojewody 
Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. znak: WN-IV.0121.27.2020 w brzmieniu 
ustalonym Decyzją zmieniającą Nr 15/2020 (Poleceniem Nr 68/2020/) z dnia 12 
czerwca 2020 r., znak: WN-II.0121.44.2020, zachowuje swoje dotychczasowe 
brzmienie.

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, 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).

W związku z tym, że strona – Szpital Uniwersytecki w Krakowie – złożyła wniosek 
o zmianę przedmiotowej ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego,  (równoznaczny ze 
zgodą strony na zmianę decyzji w trybie art.155 K.p.a.), co uzasadnione zostało potrzebą 
zwiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów COVID-19  oraz z uwagi na to, że za zmianą tej 
decyzji przemawia interes społeczny wymagający dostosowania zadań Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie do zmieniającej się dynamicznie sytuacji epidemiologicznej, 
tj. pojawiających się nowych ognisk zachorowań na terenie województwa małopolskiego, jak 
również uwzględniając aktualny stan hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2, wydanie przedmiotowej decyzji jest celowe i zasadne.

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.
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Pouczenie

Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą 
doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem 
Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie 
Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.     

                       
                                                                                               Wojewoda Małopolski

                                                                                                         Piotr Ćwik

Otrzymują:
1x Pan Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
1x aa.

Otrzymują do wiadomości:
1x Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
1x Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia.
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