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DECYZJA Nr 302/2020
(POLECENIE Nr 378/2020)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 
oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493) w związku z 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 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze 
zm.), postanawiam co następuje.

Z dniem 1 grudnia 2020 r. odwołuję polecenie Nr 133/2020 Wojewody Małopolskiego 
(decyzję Nr 57/2020) z dnia 4 września 2020 r., znak: WN.IV.0121.43.2020 z późniejszymi 
zmianami, w części tj. w zakresie w jakim dotyczy Szpitala Specjalistycznego Chorób 
Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1 w Zakopanem.

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią 
COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493), obowiązek lub polecenie 
nałożone przez podmiot uprawniony na podstawie art. 10, art. 10a i art. 11 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.), w okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, są wykonywane do odwołania tego 
obowiązku lub polecenia przez podmiot uprawniony i finansowane na zasadach 
dotychczasowych. 

W świetle 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.), który z mocy art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 
oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493) znajduje zastosowanie, wojewoda 
uprawniony jest do wydawania poleceń obowiązujących 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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Odwołanie decyzji wynika z odnotowywanej stabilizacji liczby zakażeń wirusem SARS-
COV-2 w województwie małopolskim oraz jest związane ze znikomym potencjałem szpitala 
w zakresie zabezpieczenia łóżek w ramach podmiotów leczniczych funkcjonujących 
w systemie zabezpieczenia COVID-19 – 1 łóżko w ramach I poziomu zabezpieczenia 
świadczeń.

Niniejsza decyzja rozstrzyga wyłącznie o prawach i obowiązkach Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1 
w Zakopanem.

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 adresat decyzji – kierownik podmiotu leczniczego:

1. Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1 
w Zakopanem,

2.  Aa.

Otrzymują do wiadomości:

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