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DBC.532.2.49.2020.RM(2)

DECYZJA

Na podstawie art. 11h ust. 2 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. poz. 

374, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, na wniosek Wojewody 
Małopolskiego z dnia 28 października 2020 r. postanawiam:

zmienić decyzję Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2020 r., znak: 
DBC.532.2.49.2020.RM(1) dotyczącą podmiotu leczniczego pn.:

„Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o. o.” NIP 

6762409073, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W 

KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

pod numerem 0000338856

wydaną na podstawie art. 11h ust. 2 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez 

nadanie jej następującej treści:
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„polecam

podmiotowi „Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o. o.” NIP 

6762409073, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W 

KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

pod numerem 0000338856

w okresie od dnia 30 października 2020 r. do odwołania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzonego na podstawie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.), 

realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym 
podmiocie leczniczym w ramach II poziomu zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z 
podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w liczbie:
1) 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2;
2) 25 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2;
3) 1 łóżko intensywnej terapii dla dorosłych z kardiomonitorem oraz możliwością 

prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.”.

Przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa z chwilą 

jej doręczenia lub ogłoszenia.

Zgodnie z art. 11h ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedmiotowa decyzja nie 

wymaga uzasadnienia.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”, art. 127a k.p.a. i art. 129 § 2 k.p.a. od decyzji 

nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Zdrowia z 

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu ww. terminu strona może zrzec się wobec Ministra Zdrowia prawa do wniesienia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się 

ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Ministrowi Zdrowia przedmiotowego oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji, w stosunku 

do której zrzeczono się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), zwanej dalej „p. p. s. a.”, skargę można 

wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed 

organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub 

Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której 

stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, 

przewidziany w ustawie. Jednakże jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który 

wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję 

bez skorzystania z tego prawa.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 p. p. s. a. skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Zdrowia w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia skarżącemu decyzji. Wpis od skargi, który należy uiścić na rachunek bankowy 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub gotówką do kasy tego sądu, wynosi 200 zł.

Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego (Prawo pomocy). Wniosek może zostać złożony przed wszczęciem postępowania sądowo-

administracyjnego lub w jego toku. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych. Wniosek o udzielenie 

prawa pomocy należy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Strona, która 

nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie 

administracyjnym. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.

Otrzymują:

1. „Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o. o.” , 31-061 Kraków, 

ul. Trynitarska 11.

2. Wojewoda Małopolski

3. a/a 


		2020-10-30T22:31:33+0000
	Waldemar Kraska




