
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2022 r.

ZP-ZPSM.966.17.2021 .BP(u)

DECYZJA

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. z 2021 r. poz. 

2095 z późn. zm.)

u c h y la m

z dniem .% czerwca 2022 r. polecenie wydane Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra 

A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych decyzją 

z dnia 18 stycznia 2021 r., znak: ZP-ZPSM.966.17.2021.BP(2)(sz).

UZASADNIENIE

Wojewoda Dolnośląski wskazaną wyżej decyzją, działając na podstawie art. 11 h ust. 5 ustawy

0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

1 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych polecił Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 

realizację zadania pn. utworzenie w lokalizacji szpitala tymczasowego mieszczącego się 

w Parku Wielokulturowym -  Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych 

punktu szczepień. Zgodnie z art. 1 lh  ust. 1 i 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, 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 (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). Zgodnie z art. 1 lh  ust. 5 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 odpowiedzi na pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2022 r. znak: 

ZP-ZPSM.966.171.2022.BP Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, po przeprowadzeniu analizy sytuacji związanej z punktami 

szczepień funkcjonującymi w mieście Wałbrzychu, ich lokalizacji oraz potencjału uznał, 

że ww. Punkt szczepień powszechnych może zakończyć działalność. Ponadto wskazał, 

iż na terenie miasta Wałbrzycha funkcjonuje 21 innych lokalizacji populacyjnych punktów 

szczepień w tym 8 aptek. W związku z powyższym zaistniały przesłanki do uchylenia decyzji 

z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: ZP-ZPSM.966.17.2021.BP(2)(sz).

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. 

129 § 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. 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. W & j m \ 0
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Otrzymuje:
1. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, 

ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych.
2. a/a

Do w iadom ości:
1. Dolnośląski Oddział W ojew ódzki N arodow ego Funduszu Z drow ia we W rocław iu,
2. M inister Zdrowia.


