Warszawa, 12 stycznia 2021 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WNP-III.021.1.2021

DECYZJA Nr
Na podstawie art. 11h 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.)

polecam
Prezydentom Miast, Burmistrzom, Wójtom
z terenu województwa mazowieckiego
realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
UZASADNIENIE
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2, istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
W dniu 7 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Ministra Michała Dworczyka, Szefa KPRM,
Pełnomocnika Rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 oraz Ministra Pawła Szefernakera, Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy
z Samorządem Terytorialnym, z przedstawicielami strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie było poświęcone promocji szczepień oraz dofinansowaniu
przez Rząd transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających trudności w dostępie do
punktu sczepień.
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Ustalono, że Rząd będzie finansował dowóz ww. osób w wysokości 80% stawki za przewóz 1
osoby, wyliczonych według przedstawionej Stronie Samorządowej metodologii:
Stawka za przewóz
Rodzaj gminy

1 osoby

Stawka za przewóz 1 osoby

niepełnosprawnej [zł]

sprawnej ruchowo [zł]

Miasto pow. 100 tys.
mieszkańców

75

X

Gmina miejska, miejskowiejska, wiejska

65

30

Transport taki powinien być przeznaczony dla osób:
 posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R
lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające
możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100
tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.
W związku z powyższym, gmina powinna, w ramach realizacji zadania własnego polegającego na
zapewnieniu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2020 r.
poz. 1398) przeprowadzić, w szczególności, rozeznanie potrzeb mieszkańców związanych
z potrzebą korzystania z transportu do punktów szczepień oraz umożliwić mieszkańcom gminy
zgłaszanie takich potrzeb, w tym udostępnić dedykowany nr telefonu (infolinię) oraz niezbędne
informacje dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień.
Zadanie to może być ewentualnie realizowane przy zaangażowaniu jednostek organizacyjnych
ochotniczych straży pożarnych lub Państwowej Straży Pożarnej.
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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 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.
Zgodnie z art. 11h 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.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Konstanty Radziwiłł

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