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  DECYZJA Nr 36/2020
(POLECENIE Nr 100/2020)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 
w sprawie zmiany decyzji Nr 33/2020 (Polecenia Nr 97/2020) Wojewody 

Małopolskiego z dnia 27 lipca 2020 r., znak: WN-II.0121.62.2020, w sprawie uchylenia 
decyzji Nr 25/2020 (Polecenia Nr 81/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 
29 czerwca 2020 r., znak: WN.II.0121.55.2020, dotyczącego utworzenia izolatorium 
na bazie zabudowanej nieruchomości Hotelu Royal Kraków przy ul. Św. Gertrudy 26 
w Krakowie.

Działając na podstawie 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.) w związku z rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 ze zm.) oraz art. 155 w związku z art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

zmieniam

Decyzję Nr 33/2020 (Polecenie Nr 97/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 27 
lipca 2020 r., znak: WN.II.0121.62.2020, uchylającą Decyzję Nr 25/2020 (Polecenie 
Nr 81/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: WN-
II.0121.55.2020, 

w ten sposób, iż dniem uchylenia tej decyzji jest dzień 31 lipca 2020 r.  

Niniejsza decyzja (polecenie) podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 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. Zgodnie z ust. 4 
tego przepisu, polecenia, o których mowa w ust. 1-3, są wydawane w związku 
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z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie 
wymagają uzasadnienia.

Decyzją Nr 33/2020 (Poleceniem Nr 97/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 27 
lipca 2020 r., znak: WN-II.0121.62.2020, uchylona została Decyzja Nr 25/2020 
(Polecenie Nr 81/2020) z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: WN.II.0121.55.2020, na mocy 
której to decyzji Wojewoda Małopolski zobowiązał Dyrektora Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie do utworzenia 
z dniem 6 lipca 2020 r. i prowadzenia przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II izolatorium na bazie zabudowanej nieruchomości Hotelu Royal Kraków przy 
ul. Św. Gertrudy 26 w Krakowie, w celu realizacji opieki sprawowanej w związku 
z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym opieki medycznej, 
według standardu określonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 
2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 539 ze zm.).

Ze względu na zaistniałą konieczność zmiany lokalizacji izolatorium, Decyzją 
Nr 33/2020 (Poleceniem Nr 97/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lipca 2020 r. 
uchylona została Decyzja Nr 25/2020 (Polecenie Nr 81/2020) z dnia 29 czerwca 2020 
r. Uchylenie miało nastąpić z dniem wskazanym w treści decyzji, tj. z dniem 29 lipca 
2020 r.

Zgodnie z przepisem art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja 
ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, 
jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 
stosuje się odpowiednio.

Z przyczyn natury organizacyjnej i technicznej konieczne jest podjęcie działań 
mających na celu zmianę Decyzji Nr 33/2020 (Polecenia nr 97/2020) z dnia 27 lipca 
2020 r. poprzez zmianę daty, z jaką uchylona winna zostać Decyzja Nr 25/2020 
(Polecenie Nr 81/2020) z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Zważywszy na zaistniałe w sprawie okoliczności, na wniosek strony – Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, zgłoszony w dniu 28 lipca 2020 r., który 
to wniosek traktować należy jako zgodę strony na zmianę decyzji ostatecznej w trybie 
art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zmieniona została data uchylenia 
Decyzji Nr 25/2020 (Polecenia Nr 81/2020) z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Powyższemu działaniu (zmianie decyzji) nie sprzeciwiają się także przepisy 
szczególne, a za powyższym przemawia interes społeczny, jak również słuszny interes 
strony.

Ostatecznie Decyzją Nr 33/2020 (Poleceniem Nr 97/2020) Wojewody 
Małopolskiego z dnia 27 lipca 2020 r., znak: WN-II.0121.62.2020, uchylona zostaje z 
dniem 31 lipca 2020 r. Decyzja Nr 25/2020 (Polecenie Nr 81/2020) Wojewody 
Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: WN-II.0121.55.2020. Powyższe 
oznacza, iż izolatorium utworzone i prowadzone przez Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II, zorganizowane na bazie zabudowanej 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16784712_art(155)_1?pit=2020-07-28
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16784712_art(155)_1?pit=2020-07-28
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nieruchomości Hotelu Royal Kraków przy ul.  Św. Gertrudy 26 w Krakowie, 
funkcjonować będzie do dnia 30 lipca 2020 r. 

Jak wynika z wniosku Strony z dnia 28 lipca 2020 r., Strona zrzekła się prawa do 
wniesienia odwołania od Decyzji Nr 33/2020 (Polecenia Nr 97/2020) z dnia 27 lipca 
2020 r. Tym samym decyzja ta stała się ostateczna i prawomocna, w myśl normy 
wyrażonej przepisem art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie 
z którym 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.

Zważywszy na powyższe, Decyzja Nr 33/2020 (Polecenie Nr 97/2020) z dnia 27 
lipca 2020 r. jako ostateczna mogła zostać zmieniona za zgodą Strony w trybie 
przepisu art. 155 Kodeksu Postępowania administracyjnego.

W tym stanie rzeczy polecenie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość 
położoną w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 26 (Hotel Royal Kraków) kierowane do 
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 
w Krakowie podlega uchyleniu (traci moc) z dniem 31 lipca 2020 r.

Funkcjonowanie izolatorium będzie kontynuowane w innym obiekcie na terenie 
Krakowa, a polecenie jego utworzenia zostało wydane w odrębnej decyzji Wojewody 
Małopolskiego skierowanej do Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie.

Pouczenie

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

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem 
Wojewody Małopolskiego w Krakowie, 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
[podpis elektroniczny]

Otrzymują:
1) Pan Grzegorz Fitas – Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
2) Aa

Do wiadomości:
1) Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
2) Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa
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