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DECYZJA NR 48/2020
(POLECENIE NR 119/2020)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, 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, z późn. zm.), art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 

zmieniam

Decyzję Nr 41/2020 (Polecenie Nr 107/2020)
Wojewody Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r., znak: WN-II.0121.71.2020,

poprzez wyłączenie Miasta Oświęcim

spośród jednostek samorządu terytorialnego – adresatów 

Decyzji Nr 41/2020 (Polecenia Nr 107/2020) 
Wojewody Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1, 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, z późn. 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).  
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Zgodnie z przepisem 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. 

Decyzją Nr 41/2020 (Poleceniem Nr 107/2020) z dnia 12 sierpnia 2020 r., znak: WN-
II.0121.71.2020 Wojewoda Małopolski dokonał czasowego zawieszenia działalności 
w działających na obszarze powiatu oświęcimskiego, w tym na obszarze Miasta Oświęcim, 
w terminie od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2020 r., placówkach wsparcia 
dziennego, dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach 
Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach 
samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Pismem z dnia 17 sierpnia 2020 r., znak: KA.061.30.2020, Prezydent Miasta Oświęcim 
wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Nr 41/2020 
(Polecenia Nr 107/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. i w rezultacie 
skrócenie zawieszenia działalności ośrodków wsparcia na terenie Miasta Oświęcim. Jak 
wynika z treści tego pisma, cyt.: „Wszystkie miejskie jednostki wsparcia mają opracowane 
i wdrożone procedury w związku z panującą epidemią COVID-19 w celu zachowania 
maksymalnych środków ostrożności i bezpieczeństwa dla uczestników”. 

Pismo to należy traktować jako zgodę na zmianę decyzji.

Zgodnie ze stanowiskiem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, wyrażonym w piśmie z dnia 20 sierpnia 2020 r., znak: NE.9011.4.199.2020., cyt.: 
„Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w samym mieście Oświęcim MPWIS proponuje jednak 
wyłączyć je z zawieszenia działalność w placówkach wsparcia dziennego, w dziennych 
domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz 
w innych placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach 
terapii zajęciowej, klubach integracji społecznej, centrum integracji społecznej”.

 
Dodatkowo także strona – Miasto Oświęcim, reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

Oświęcim, pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak: KA.061.31.2020, zrzekła się prawa do 
wniesienia odwołania od decyzji Nr 41/2020 (polecenia nr 107/2020) Wojewody Małopolskiego 
z dnia 12 sierpnia 2020 r., co oznacza, iż decyzja ta stała się ostateczna.

W uwzględnieniu powyższego, wskutek zaistnienia prawem określonych przesłanek 
pozwalających na zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie przepisu art. 155 
Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o stanowisko Małopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, celem ochrony życia i zdrowia ludzi, 
w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie Miasta 
Oświęcim wydanie niniejszego polecenia jest celowe.   

Pouczenie

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

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22,                
31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25009738&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25009738&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3doltqmfyc4nbvgy2tcmbzhe
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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 

Otrzymują:
1) Prezydent Miasta Oświęcim
2) Aa

Do wiadomości otrzymują:
1) Starosta Powiatu Oświęcimskiego 
2) Burmistrz Brzeszcz
3) Burmistrz Chełmka
4) Burmistrz Kęt
5) Burmistrz Zatora
6) Wójt Gminy Osiek
7) Wójt Gminy Oświęcim
8) Wójt Gminy Polanka Wielka
9) Wójt Gminy Przeciszów 
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