Kraków, 3 września 2020 r.

Znak sprawy:
WN-II.0121.52.2020
DECYZJA Nr 22/2020
(POLECENIE Nr 78/2020)
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), 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.) oraz 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.) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: TT.44.51.2020(9)
zmieniam
Decyzję Nr 2/2020 będącą poleceniem Nr 50/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja
2020 r., znak: WN-II.0121.29.2020, w ten sposób, że pkt 1 i pkt 2 decyzji otrzymują brzmienie:
1) zorganizowanie i wykonywanie w okresie od 4 maja 2020 r. do 12 maja 2020 r.
z zastrzeżeniem postanowień punktu 5, bezpłatnego publicznego transportu
zbiorowego przeznaczonego dla pracowników szpitali na następujących liniach
komunikacyjnych:
Linia
Trasa
Długość
Liczba
Stawka
netto
trasy
w kursów w
tygodniu
za 1
obu
wzkm
kierunkach
w zł
[km]
MED 1v2

Kraków - Wieliczka - Niepołomice - Bochnia

79,4

14

7,21

MED 2

Kraków - Wieliczka - Biskupice - Gdów - Dobczyce

58,5

14

7,21

MED 5

Kraków - Zielonki - Skała - Wolbrom

105,1

14

7,21

MED 6v2

Kraków - Zielonki - Skała - Olkusz

110,5

14

7,21

MED 8

Kraków - Skawina - Sułkowice

74,0

14

7,21

MED 9
Kraków - Myślenice
65,6
14
7,21
Przebieg tras został opisany na mapach schematycznych stanowiących załącznik do
niniejszej decyzji;
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2) zorganizowanie i wykonywanie w okresie od 13 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r.
bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego przeznaczonego dla pracowników
szpitali na następujących liniach komunikacyjnych:
Linia

Trasa

Długość
Liczba
trasy
w kursów w
tygodniu
obu
kierunkach
[km]

Stawka
netto
za 1
wzkm
w zł

MED 1v2

Kraków - Wieliczka - Niepołomice - Bochnia

79,4

14

7,21

MED 2

Kraków - Wieliczka - Biskupice - Gdów - Dobczyce

58,5

14

7,21

MED 5

Kraków - Zielonki - Skała 105,1
14
7,21
- Wolbrom
Przebieg tras został opisany na mapach schematycznych stanowiących załącznik do
niniejszej decyzji;

W pozostałym zakresie Decyzja Nr 2/2020 (Polecenie nr 50/2020) Wojewody Małopolskiego
z dnia 7 maja 2020 r. nie ulega zmianie.
Decyzja (polecenie) podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: TT.44.51.2020(9), Prezydent Miasta Krakowa
zwrócił się do Wojewody Małopolskiego o zmianę w trybie art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2020 będącej poleceniem
Nr 50/2020 z dnia 7 maja 2020 r. Przedmiotem decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja
2020 r. było polecenie Prezydentowi Miasta Krakowa zorganizowania i wykonywania
w określonym czasie bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego przeznaczonego dla
pracowników szpitali na wskazanych w tym poleceniu liniach komunikacyjnych. Prezydent
Miasta Krakowa wskazał, że wartości długości tras uwzględnionych w decyzji zmienianej
zostały ustalone w sposób orientacyjny na etapie planowania połączeń. Wskazał również we
wniosku z dnia 24 czerwca 2020 r. rzeczywiste długości tych linii komunikacyjnych.
Stwierdzić w tym miejscu należy, że intencją zarówno Wojewody Małopolskiego, jak
też Prezydenta Miasta Krakowa, było zorganizowanie i wykonywanie przedmiotowego
transportu zbiorowego na wskazanych trasach w uwzględnieniu ich rzeczywistej długości, co
związane było z potrzebą w miarę szybkiej reakcji w zakresie organizacji transportu
odpowiadającego istniejącemu zapotrzebowaniu. Dodać też należy, że polecenie było
realizowane na tych trasach, a Wojewoda Małopolski nie zgłosił uwag co do poprawności
wykonania tego polecenia.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.
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W ocenie organu wystąpiły przesłanki zmiany decyzji ostatecznej określone w powyższym
przepisie, zaś wniosek Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2020 r. należy traktować
jako zgodę strony na zmianę tej decyzji.
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 części okresu
obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
i w związku z powyższym nie zaspokajały w pełni potrzeb pracowników szpitali, w tym szpitala
jednoimiennego, należało utworzyć linie komunikacyjne o ww. przeznaczeniu. Jednocześnie
następczo okazało się, że rzeczywiste długości linii komunikacyjnych są inne aniżeli wskazane
w decyzji zmienianej, tj. takie, jakie zostały wskazane w niniejszej decyzji zmieniającej. Zatem
wydanie niniejszej decyzji jest celowe i zasadne.
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 ze zm.) 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.

Pouczenie
Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31156 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.

wz. Wojewody Małopolskiego

Zbigniew Starzec
I Wicewojewoda Małopolski
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