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WPS-I.9421.9.2021

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. poz. 1842, z późn. zm.)

uchylam decyzję nr WPS-I.9421.106.3.2020.ES z dnia 23 października 2020 r. polecającą 
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Starostom, Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom 
Miast w Województwie Mazowieckim czasowo zawiesić działalność od dnia 24 października 
2020 r. do odwołania w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach 
seniora, klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrach integracji 
społecznej, klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wsparcia 
dziennego.

Uzasadnienie

Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia 23 października 2020 r. nr WPS-I.9421.106.3.2020.ES 
polecił Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Starostom, Wójtom, Burmistrzom, 
Prezydentom Miast w Województwie Mazowieckim czasowo zawiesić działalność od dnia 
24 października 2020 r. do odwołania w: 1. środowiskowych domach samopomocy, 2. dziennych 
domach i klubach seniora, 3. klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 4. 
centrach integracji społecznej, 5. klubach integracji społecznej, 6. warsztatach terapii zajęciowej, 
7.placówkach wsparcia dziennego.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie rekomendacji dotyczących wznowienia działalności w trybie 
stacjonarnym w ww. placówkach. W odpowiedzi Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny zalecił zastosowanie się do „Rekomendacji dotyczących działalności placówek pobytu 
dziennego” opracowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia 
oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Rekomendacje te zostały przekazane jednostkom w piśmie 
z 12 listopada 2020 r. znak WPS-I.9421.107.2020.

Wskazać należy, iż do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło szereg próśb i zapytań ze strony 
podmiotów prowadzących ww. placówki odnośnie możliwości podjęcia stacjonarnej działalności. 
W swoich wystąpieniach podmioty zwracały uwagę na negatywne skutki zawieszenia działalności 
placówek. Zaprzestanie funkcjonowania placówek odbija się negatywnie na sytuacji i zdrowiu 
psychicznym osób objętych opieką ww. placówek.

WOJEWODA MAZOWIECKI
 



Zgodnie z art. 11h ust. 1 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.) 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. Zgodnie z art. 11h ust. 5 ww. ustawy polecenia, 
o których mowa w ust. 1, mogą być uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony. Ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.

Interes społeczny osób objętych wsparciem przemawia za uchyleniem polecenia czasowego 
zawieszenia od dnia 24 października 2020 r. do odwołania działalności dotyczącej środowiskowych 
domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora, klubach samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, 
warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wsparcia dziennego wydanego decyzją nr WPS-
I.9421.106.3.2020.ES z dnia 23 października 2020 r. 

W tym stanie rzeczy orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2, art. 127a oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) od decyzji Stronie 
służy odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się do Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji Stronie. W trakcie biegu terminu 
do wniesienia odwołania Strona może zrzec się wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję, prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania decyzji nie będzie 
można zaskarżyć 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 polecenia wydawane w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19 w drodze decyzji administracyjnej podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich 
doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Otrzymują:
1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
2. Pan Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
3. Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta – województwo Mazowieckie
4. a/a.
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