Wrocław, dnia 14 stycznia 2021 r.

W OJEW O DA DOLNOŚLĄSKI

BZ-RM.6310.25.2021. MB(20)

DECYZJA
W OJEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 1 lh ust. 5 oraz ust. 1, 4 i 13 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. poz. 1842,
z późn. zm.)
ORZEKAM
o zm ianie decyzji W ojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM .6310.20.2021.M B(20)
poprzez
nadanie sentencji decyzji brzmienia:
polecam
Burm istrzowi Miasta Piechowice
1. Zorganizować transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2:
a) osób

niepełnosprawnych,

tj.

posiadających

aktualne

orzeczenie

0 niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio
1 grupę z w /w schorzeniami;
b) osób mających obiektywne i niem ożliwe do przezwyciężenia w e własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zam ieszkania punktu
szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin m iejsko-wiejskich oraz
wiejskich;
c) osób

powyżej

70

roku

życia,

mających

obiektywne

i

niemożliwe

do przezwyciężenia we w łasnym zakresie trudności w sam odzielnym dotarciu
do najbliższego miejsca zam ieszkania punktu szczepień, w przypadku miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
2. Zorganizować

telefoniczny

punkt

zgłoszeń

potrzeb

transportowych

inform acji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

oraz

oraz zm ianę uzasadnienia decyzji poprzez nadanie Uzasadnieniu treści:

UZASADNIENIE
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów
szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
W trakcie konsultacji z organizacjami samorządowymi w ramach pracy Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego m.in. w dniach 7 i 13 stycznia 2021 r. prowadzonych przez
Pana Michała Dworczyka, Szefa KPRM, Pełnomocnika Rządu do spraw Narodowego
Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoY-2 oraz Pana Pawła
Szefernakera, Sekretarza Stanu w MSWiA Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy
z Samorządem Terytorialnym, ustalono zasady współpracy rządu i jednostek samorządu
terytorialnego przy realizacji zadań publicznych związanych ze szczepieniami przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2. Konsultacje te były poświęcone promocji szczepień, realizacji zadań
własnych gmin w zakresie rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, oraz finansowaniu
przez Rząd zadań zleconych -

transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających

obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji
telefonicznej w gminach..
Ustalono, że Rząd będzie finansowa! dowóz ww. osób wg poniższych stawek:
Stawka za przewóz

Stawka za przewóz 1 osoby z

1 osoby

obiektywnym i trudnościam i

niepełnosprawnej [zł]

w dotarciu do punktów

Rodzaj gminy
szczepień [zł]

24 (dotyczy osób powyżej 70

Miasto pow. 100 tys.
60

roku życia)

mieszkańców
Gmina miejska poniżej 100

24 (dotyczy wszystkich osób
tys. mieszkańców, miejskoniezależnie od wieku)
wiejska, wiejska
Dowóz może być realizowany w formie indywidualnej lub zbiorowej - z zachowaniem
wymagań przeciwepidemicznych oraz odpowiedniej opieki wobec osób tego wymagających.
Zadanie to może być ewentualnie realizowane przy zaangażowaniu jednostek organizacyjnych
ochotniczych straży pożarnych lub Państwowej Straży Pożarnej.

Z kolei zadanie gmin związane z zorganizowaniem

telefonicznego punktu potrzeb

transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Rząd
będzie finansował stawką 3 000 zł miesięcznie (przez okres realizacji Narodowego Programu
Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2).
Zgodnie z art. 1 lh ust. 1, 4 i 13 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. poz. 1842, z późn. zm.)
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego
z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu 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.
Zadania nałożone w tym trybie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Z kolei zgodnie z art. 1lh ust. 5 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. poz. 1842, z późn. zm.)
Polecenia, o których mowa w ust. 1-3, mogą być uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za
tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody
stron. W niniejszej sprawie zmiana wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego Decyzji Nr
BZ-RM.6310.20.2021.MB(20) z dnia 12 stycznia 2021 r. wynika z potrzeby wsparcia osób
powyżej 70 roku życia, mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień
poprzez zapewnienie dowozu do tych punktów. Ponadto, zmiana ta wprowadza oczekiwany
przez mieszkańców gmin obowiązek organizacji na poziomie lokalnym telefonicznej
informacji - poświęconej głównie organizacji transportu osób do punktów szczepień. Z tych
też względów za zamianą w/w decyzji niewątpliwie przemawia interes społeczny.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej: „k.p.a.", art. 127a k.p.a. oraz
art. 129 § 1 i § 2 k.p.a., stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni
od doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się wobec Wojewody
Dolnośląskiego prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Jeśli strona skorzysta z tego prawa

decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiego
przedmiotowego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.
Od decyzji, w stosunku do której zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania, nie przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zgodnie z art. l l h 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 przedmiotowa decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia i nie wymaga
uzasadnienia.

O trzy m u ją :
1. B u r m is tr z M ia sta P ie ch ow ic e

2. a/a
D o w ia d om o ści:

M inister Spraw W ew nętrznych i A dm inistracji

