WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2021 r.
PS-IX.021.208.2020.ES

DECYZJA
WOJEWODY POMORSKIEGO
Działając na podstawie art. 11h ust. 5 oraz art. 1 i 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 i 163 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
735), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej
wirusem SARS-CoV-2,
ORZEKAM
o zmianie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada 2020 r. nr
PS-IX.021.208.2020 poprzez nadanie sentencji decyzji brzmienia:
polecam wszystkim Starostom, Prezydentom Miast, Burmistrzom i Wójtom z obszaru
województwa pomorskiego stopniowe odwieszanie działalności:
a) dziennych domów i klubów seniora, w tym w placówek działających w ramach Programu
Senior+,
b) środowiskowych domach samopomocy:
c) warsztatach terapii zajęciowej.
Stopniowe odwieszanie działalności ww. placówek musi odbywać się zgodnie z zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego i powinno być podejmowane indywidualnie przez organy
prowadzące w porozumieniu z Wojewodą Pomorskim i Państwowymi Powiatowymi
Inspektorami Sanitarnymi.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Uzasadnienie
Dnia 22 kwietnia 2021 r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem
OPE.9011.5.29.2021 wydał rekomendacje dotyczące możliwości odwieszenia działalności
dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu
Senior+, środowiskowych domach samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie
z przedmiotowym pismem „decyzje o odwieszeniu działalności ww. placówek, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, powinny być podejmowane indywidualnie,
przez organy prowadzące w porozumieniu z Wojewodą Pomorskim i Powiatowymi
Państwowymi Inspektorami Sanitarnymi. Decyzje w tym zakresie powinny być zależne od
aktualnej analizy sytuacji epidemiologicznej, jak również indywidualnej oceny sytuacji
związanej z realizacją szczepień podopiecznych i kadry danej placówki oraz przepisów

powszechnie obowiązujących w szczególności dotyczących ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wszystkie
dopuszczone formy terapii na terenie placówek powinny być realizowane w oparciu
o wypracowane lokalne procedury określające zasady reżimu sanitarnego”.
Zgodnie z art. 11h ust. 1 i 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, wojewoda w okresie
obowiązywania stanu epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19
oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, 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 (art. 11h ust. 1 ww. ustawy).
Polecenie, wydawane jest w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze decyzji
administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia lub
ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia (art. 11 ust. 4 cyt. wyżej ustawy).
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem stanu epidemii obowiązującego do
odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej
sytuacji epidemicznej na terenie województwa pomorskiego, wydanie niniejszego polecenia
jest celowe i konieczne.
Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie
Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest
niedopuszczalne.
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