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Wrocław, dnia grudnia 2021 r.

DECYZJA

N a podstawie art. l l h  ust. 5 oraz 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. 2095, 

z późn. zm.)

polecam

Burmistrzowi Polkowic wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, 

związane z tworzeniem, niżej wymienionego punktu szczepień powszechnych: Punkt 

szczepień powszechnych w lokalu przy ul. Głogowskiej 11B, 59-100 Polkowice, tworzony 

przez podmiot wykonujący działalność leczniczą pn. POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG 

ZDROW OTNYCH -  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

ul. Kardynała Bolesława Kominka 7, 59-100 Polkowice.

UZASADNIENIE

Utworzenie punktów szczepień powszechnych jest kolejnym etapem realizacji Narodowego 

Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W związku 

z zapowiadanym przez producentów zwiększeniem liczby dostarczanych szczepionek istnieje 

konieczność rozbudowy infrastruktury i zwiększenia liczby personelu szczepiącego.

W  trakcie konsultacji z organizacjami samorządowymi, w ramach pracy Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego w  kwietniu 2021 r., prowadzonych przez Pana Michała 

Dworczyka, Ministra -  Członka Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw 

Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz Pana 

Pawła Szefernakera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, 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



obejmowały m.in. organizację Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) oraz wsparcie przez 

Rząd tworzenia punktów szczepień powszechnych.

Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) w związku z tworzeniem punktu szczepień 

powszechnych, w ramach środków przekazanych jednorazowo przez Rząd w wysokości 5 tys. 

zł. na jeden punkt szczepień, zapewni wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- 

techniczne. Zakres i rodzaj wsparcia ustalą poszczególne JST.

Finansowanie realizacji polecenia nastąpi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 568 z późn. zm.).

W dniu 15 grudnia 2021 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynął wniosek z dnia 14 grudnia 

2021 r. znak: ZS.8031.1.2021 Zastępcy Burmistrza Polkowic w sprawie akceptacji zmiany 

lokalizacji Punktu szczepień powszechnych dotychczas funkcjonującego w lokalizacji: 

w Szkole Podstawowej nr 3, 59-101 Polkowice, ul. Ociosowa 3.

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. z 2021 r. poz. 2095, 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.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej: „k.p.a.", art. 127a k.p.a. oraz art. 

T29 § 1 i § 2 k.p.a., stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Zdrowia 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. 11 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.

Otrzymują:
1. Burmistrz Polkowic
2. POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH -ZA KŁAD  OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA 

AKCYJNA, ul. Kardynała Bolesława Kominka 7, 59-100 Polkowice.
3. a/a_____________________________________________________________________________________________________

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Pełnomocnik Rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.




