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DECYZJA Nr 64/2020 
(POLECENIE Nr 140/2020 )

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 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 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374 ze zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 
oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), 

oraz w związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 61/2020 (Poleceniem Nr 
137/2020) z 4 września 2020 r. (znak: WN-II.0121.95.2020),

1. Odwołuję  polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 10/2020  z dnia 17 marca 2020 r. 
(znak: WN-IV.0121.4.2020), 

2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia. 

  

Uzasadnienie

Zgodnie z 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.), 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 COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej 
i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie 
wymagają uzasadnienia (ust. 4).

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 36 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy, wskazane 
w jego treści przepisy, w tym m.in. art. 11 tej ustawy, tracą moc po upływie 180 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. Utrata mocy art. 11 ustawy nastąpiła z dniem 5 września 
2020 r. Zgodnie jednakże z brzmieniem przepisu art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku 
z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493), obowiązek lub polecenie 
nałożone na podmiot uprawniony na podstawie art. 10, art. 10a i art. 11 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, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, są 
wykonywane do odwołania tego obowiązku lub polecenia przez podmiot uprawniony 
i finansowane na zasadach dotychczasowych. Obowiązek ten lub polecanie to mogą być 
zmieniane w tym okresie na podstawie art. 10, art. 10a i art. 11 wyżej przywołanej ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. 
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 Odwołane niniejszym poleceniem polecenie  Nr 10/2020  z dnia 17 marca 2020 r, 
którym Wojewoda Małopolski polecił Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie 
zabezpieczenie, w celu realizacji procedur medycznych związanych z leczeniem COVID-19 
łóżek dla pacjentów wraz z respiratorami i niezbędnym oprzyrządowaniem (tzw. łóżek 
respiratorowych) we wskazanej ilości, stało się bezprzedmiotowe w związku z wydaniem przez 
Wojewodę Małopolskiego w dniu 2 czerwca 2020 r. Decyzji Nr 12/2020 (Polecenia Nr 
63/2020), określającej obowiązki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w zakresie między 
innymi przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-
CoV-2 z terenu całego województwa małopolskiego, zapewnienia wskazanej  liczby łóżek w 
określonych oddziałach Szpitala dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych 
wirusem SARS-CoV-2 oraz  respiratorów. 
          Jednocześnie, decyzją  Wojewody Małopolskiego Nr 61/2020 (Poleceniem Nr 137/2020) 
z 4 września 2020 r. (znak: WN-II.0121.95.2020), której został nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności, Szpital Uniwersytecki w Krakowie został zobowiązany w okresie od 15 września 
2020 r. do odwołania do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rzecz pacjentów z podejrzeniem zakażenia i 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w nowym charakterze, jako szpital trzeciego poziomu 
zabezpieczenia. 
         W tej sytuacji, w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, wydanie niniejszego polecenia 
stało się celowe.  

Pouczenie

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

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem 
Wojewody Małopolskiego, 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

Łukasz Kmita

Otrzymują:
1) Pan Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2) Aa

Otrzymują do wiadomości:
1) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
2) Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia.
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