WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia

' grudnia 2020 r.

BZ-RM .6310.440.2020.MB(2)

DECYZJA
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 3<f grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 11 h 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.
1842 z późn. zm.), w celu zwalczania choroby zakaźnej CO VID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-2,
polecam:
Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
(ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica)
wypłacanie w okresie od 1 stycznia 2020 r., do odwołania dodatkowego świadczenia
pieniężnego

dyspozytorom

medycznym

w

Dyspozytorni

Medycznej

w

Legnicy

w wysokości równej 100% wynagrodzenia danego dyspozytora medycznego za miesiąc,
za który wypłacane jest dodatkowe świadczenie pieniężne, nie wyższej jednak niż 15 000
zł brutto, bez względu na formę zatrudnienia.

Niniejsze polecenie podlega wykonaniu od 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje do odwołania.

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 Dolnośląskiego.
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, któiy 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.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) wydane polecenia
podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia ich lub ogłoszenia oraz
nie wymagają uzasadnienia.

Otrzymują:
1) Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Do wiadomości:
1) Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
2) Minister Zdrowia
3) a/a
Sporządziła: Monika Bogacz 71 340 60 10.

