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DECYZJA Nr 257/2020
(POLECENIE Nr 333/2020)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11h ust. 1, 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1842) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

w związku z wydaniem polecenia Powiatowi Limanowskiemu (decyzja nr 256/2020 
Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2020 r.) dot. zabezpieczenia realizacji zadań 
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19,  poprzez zakup aparatury medycznej na rzecz Szpitala Powiatowego im. 
Miłosierdzia Bożego w Limanowej, mającej na celu wprowadzenie w Pracowni 
Bakteriologicznej Szpitala diagnostyki molekularnej w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 ,  
które to zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego

 polecam
Szpitalowi Powiatowemu im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej 

reprezentowanemu Dyrektora

1)  złożenie do Ministra Zdrowia wniosku o dokonanie wpisu Pracowni Bakteriologicznej 
Szpitala  do wykazu laboratoriów COVID wraz z niezbędnymi dokumentami,  zgodnie 
z wytycznymi dot. wykazu laboratoriów COVID  zamieszczonymi na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia www.gov.pl/web/zdrowie/laboratoria - po  
dokonaniu zakupu aparatury medycznej , umożliwiającej Pracowni Bakteriologicznej 
Szpitala wprowadzenie  diagnostyki molekularnej w kierunku koronawirusa SARS-
CoV-2,

2) poinformowanie Wojewody Małopolskiego o umieszczeniu Pracowni 
Bakteriologicznej Szpitala  w  wykazie laboratoriów COVID – po otrzymaniu przez 
Szpital informacji o wpisie. 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

Uzasadnienie

Zgodnie  art. 11h 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 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 
1842) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda 
może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające 
w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe 
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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).

 
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego 
polecenia znajduje pełne uzasadnienie.

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.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Zbigniew Starzec

I Wicewojewoda Małopolski

Otrzymują:
1. Starosta Limanowski
2. Aa.

Otrzymują do wiadomości:
1. Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego


		2020-11-16T11:07:20+0000
	Zbigniew Starzec




