WOJEWODA POMORSKI
BZK-IX.6310.27.2.2020.ABD

DECYZJA (POLECENIE)
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 8 lipca 2020 r.

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 z późn.
zm.) w brzmieniu art. 11 ust. 1 i 4 określonym w art. 73 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
odwołuję
polecenie własne z dnia 18 marca 2020 r. skierowane do Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie
wydzielenia łącznie 150 miejsc w domach studenckich nr 3 oraz 5 przy ul. Polanki 65 w Gdańsku
i w domu studenckim nr 10 przy ul. Macierzy Szkolnej nr 4 w Gdańsku na potrzeby zakwaterowania
personelu 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, zapewnienia właściwych
warunków socjalnych oraz personelu do obsługi , zmienione następnie poleceniem własnym
z dnia 15 maja 2020 r. znak BZK-IX.6310.27.1.2020.ABD – w całości
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust 1 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 wojewoda może wydać polecenia obowiązujące
wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne,
organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie
informuje właściwego ministra.
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 poz. 1302 z późn. zm.), ponieważ Adresat polecenia jest
uczelnią publiczną, jest jednocześnie państwową osobą prawną (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r., I SA/Kr 938/18), stąd też objęty
pozostaje hipotezą normy z art. 11 ust. 1 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.
Na podstawie art. 11 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 odstąpiono od dalszej części uzasadnienia.
Pouczenie: 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 Pomorskiego.
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.

Otrzymują:
1) Jerzy Piotr Gwizdała Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
2) Minister Zdrowia
3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich

