Kraków, 5 maja 2020 r.

Znak sprawy:
WN-IV.0121.25.2020

POSTANOWIENIE Nr 1/2020
(POLECENIE NR 51/2020)
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Działając na podstawie art. 11 ust. 1, 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, 567,568,695) oraz art.113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
wyjaśniam,
że Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. Nr 8/2020 obejmuje nie
tylko infrastrukturę szpitalną w lokalizacji przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie, ale również
każdą tego typu infrastrukturę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która znajduje się
w innych lokalizacjach, co odnosi się do wszystkich Oddziałów tego Szpitala lub ich części,
w których realizowane mają być lub są realizowane świadczenia zdrowotne w stosunku do
pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2, w tym również do Oddziałów zlokalizowanych
przy ul. Kopernika w Krakowie.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust.1, 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 COVID19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich
doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust.4).
W myśl cyt. obecnie obowiązujących przepisów prawa, które organ administracyjny
obowiązany jest stosować w dacie rozstrzygania wątpliwości co do treści polecenia, polecenia
wojewody są decyzjami administracyjnymi.
Zgodnie z art.113 § 2 K.p.a., organ, który wydał decyzję administracyjną, wyjaśnia
w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści
decyzji.
Wydane przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 14 marca 2020 r. Polecenie Nr 8/2020,
odnosi się do działań organizacyjnych oraz działań w zakresie świadczeń zdrowotnych
obejmujących cały Szpital a więc również Oddziały (i ich części) inne aniżeli zlokalizowane
pod adresem Kraków, ul. Jakubowskiego 2. Podanie w Poleceniu lokalizacji przy ul.
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Jakubowskiego 2 w Krakowie, wynikało z tej okoliczności, że zasadnicza część Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie znajduje się w tej właśnie lokalizacji.
W celu usunięcia wątpliwości zasygnalizowanych pismem z dnia 27 kwietnia 2020 r.
nr DF.0710.08.2020 Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wydanie niniejszego
polecenia stało się celowe.
Powyższe znajduje uzasadnienie tym bardziej, że wyjaśnienie wskazanych wątpliwości
uzasadnione jest potrzebą zapewnienia prawidłowego finansowania przedmiotowych
świadczeń ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pouczenie
Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie zażalenie do Ministra Zdrowia, za
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
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