Kraków, 22.05.2020 r.

Znak sprawy:
WN-II.0121.38.2020
DECYZJA Nr 10/2020
(POLECENIE Nr 61/2020)
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
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, 567, 568, 695), art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 256) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

polecam
Prezydentowi Miasta Krakowa:
1) zaprzestanie wykonywania od 25 maja 2020 r. bezpłatnego publicznego transportu
zbiorowego przeznaczonego dla pracowników szpitali na linii komunikacyjnej:
Linia

MED 1v2

Trasa

Kraków - Wieliczka - Niepołomice - Bochnia

Długość trasy w obu
kierunkach [km]

46,88

zleconego do wykonywania poleceniem nr 50/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja
2020 r. (decyzja zn. WN-II.0121.29.2020)
2) upowszechnienie w szpitalach informacji o zaprzestaniu prowadzenia ww. linii
komunikacyjnej.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r. Prezydent Miasta Krakowa poinformował
o zgłaszanych m.in. przez dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie problemach
z dojazdami pracowników szpitali z miejsca zamieszkania, a także o utworzeniu przez Miasto
bezpłatnych linii publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta i gmin sąsiadujących
objętych porozumieniem o powierzeniu wykonywania funkcji organizatora publicznego
transportu zbiorowego Gminie Kraków dedykowanego dla pracowników szpitali oraz wystąpił
o rozważenie
możliwości
zorganizowania
takiego
transportu
na
obszarze
nieobjętym publicznym transportem zbiorowym organizowanym przez Gminę Kraków.
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Poleceniem nr 8/2020 Wojewody Małopolskiego Szpital Uniwersytecki w Krakowie
z siedzibą przy ul. Kopernika 36 w Krakowie został wyznaczony do przyjmowania od dnia
16 marca 2020 r. pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2 z terenu całego województwa
małopolskiego (szpital jednoimienny).
Uwzględniając znaczenie prawidłowej pracy służby zdrowia dla zapobiegania oraz
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz fakt, że regularne przewozy osób
w publicznym transporcie zbiorowym zostały znacznie ograniczone w okresie obowiązywania
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i w związku
z powyższym nie zaspakajają potrzeb pracowników szpitali, w tym szpitala jednoimiennego,
należało utworzyć linie komunikacyjne o ww. przeznaczeniu.
Ustawa 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) umożliwia
wojewodzie wydawanie, w drodze decyzji administracyjnej, poleceń w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Decyzje te mogą być skierowane do organów administracji
rządowej działających w województwie, państwowych osób prawnych, organów samorządu
terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Analizując tak wskazany krąg podmiotów oraz ich zasoby sprzętowe i osobowe, a także
doświadczenie i potencjał - Wojewoda Małopolski nakazał decyzją nr 2/2020 z dnia 7 maja
2020 r. (polecenie nr 50/2020 znak: WN-II.0121.29.2020) Prezydentowi Miasta Krakowa
zorganizowanie i prowadzenie bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego
przeznaczonego dla pracowników szpitali na następujących liniach:
Linia

MED 1v2

Trasa

Kraków - Wieliczka - Niepołomice - Bochnia
MED 2
Kraków - Wieliczka - Biskupice - Gdów - Dobczyce
MED 5
Kraków - Zielonki - Skała - Wolbrom
MED 6v2
Kraków - Zielonki - Skała - Olkusz
MED 8
Kraków - Skawina - Sułkowice
MED 9
Kraków - Myślenice
oraz m.in. składanie sprawozdań z wykonywanego zadania.
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Oceny funkcjonowania utworzonych ww. poleceniem linii medycznych wykazały, że
rzeczywiste wykorzystanie przez pracowników szpitali linii med. 1v2 (frekwencja) po
początkowej tendencji rosnącej wykazuje obecnie trend malejący. Skutkuje to zbyt wysokim
kosztem przewozu pasażera w stosunku do alternatywnych możliwości dojazdu do miejsca
pracy, w szczególności z wykorzystaniem publicznej komunikacji kolejowej (linia SKA3).
Wobec powyższego dalsze utrzymanie ww. linii jest niezasadne. Z tego względu
orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie
Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, 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.
Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski
[podpis elektroniczny]

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Krakowa
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Minister Zdrowia
4. ad acta
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