Warszawa, 31 marca 2022 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
DECYZJA
Na podstawie art. 11h ust. 5 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.)
UCHYLAM
z dniem 01.04.2022 r.
decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: WNP-III.021.1.2021, w
sprawie polecenia Prezydentom Miast, Burmistrzom, Wójtom z terenu województwa
mazowieckiego realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym
niepełnosprawnych, zmienioną decyzją z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: WNPIII.021.1.2021, decyzją z dnia 11 lutego 2021 r., znak: WNP-III.021.1.2021
oraz decyzją z dnia 21 września 2021 r., znak: WNP-III.021.1.2021
UZASADNIENIE
W związku z obecną sytuacja epidemiczną, od 1 kwietnia 2022 r. z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia, nie będą mogły być
finansowane zadania związane z transportem:
a) osób

niepełnosprawnych,

tj.

posiadających

aktualne

orzeczenie

o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio
I grupę z w/w schorzeniami;
b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w przypadku miast
poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
c) osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w
przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zadanie, o którym mowa wyżej, od 1 kwietnia 2022 r. może być finansowane
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, jedynie w zakresie powstałych zobowiązań za realizację
zadań do dnia 31 marca 2022 r.
Zgodnie z art. 11h ust. 1 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.) 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
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania nałożone w tym trybie są realizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
W myśl art. 11h ust. 5 w/w ustawy 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 uchylenie wydanej
przez

Wojewodę

WNP-III.021.1.2021,

Mazowieckiego
zmienionej

decyzji

z

dnia

12

stycznia

2021

r.

znak:

decyzjami:

z

dnia

14

stycznia

2021

r.,

znak:

WNP-III.021.1.2021, z dnia 11 lutego 2021 r., znak: WNP-III.021.1.2021, z dnia
21 września 2021 r., znak: WNP-III.021.1.2021, wynika z poprawy sytuacji epidemicznej
i zmniejszonej liczby osób deklarujących chęć transportu do punktów szczepień.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2, art. 127a oraz art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od doręczenia
lub ogłoszenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się wobec
Wojewody Mazowieckiego prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Jeśli strona skorzysta z

tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Wojewodzie
Mazowieckiemu 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 w Warszawie.
Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

Otrzymują:
1. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie z terenu województwa mazowieckiego
2. a/a.
Do wiadomości:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

