WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 27-01-2021

Znak: PSZ.VI.946.1.2021

DECYZJA
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Działając na podstawie art. 11h ust. 1, ust. 4 i 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 (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2
Z dniem 1 lutego 2021 roku zmieniam decyzję Wojewody Świętokrzyskiego,
Znak:PSZ.VI.946.2020 z dnia 11 grudnia 2020, w zakresie sposobu realizacji zadań przez
Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+”, o których mowa w Programie Wieloletnim
„Senior+” na lata 2015-2020 oraz inne placówki dla osób starszych, prowadzone przez
jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w ten sposób, że:
polecam
Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast oraz Starostom Powiatów
z obszaru województwa świętokrzyskiego
w terminie od dnia 1 lutego 2021 roku do odwołania:
W zakresie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” o których
mowa w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 oraz innych placówek dla osób
starszych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie:
a) czasowe zawieszenie działalności
lub
b) w przypadku wystąpienia konieczności świadczenia usług, uzasadnionej potrzebami
seniorów oraz możliwości prowadzenia zajęć w sposób zapewniający bezpieczeństwo
sanitarne, dopuszczam możliwość realizowania zadań przez w/w placówki, za
pośrednictwem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz
w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą
placówki. W przypadku Dziennych Domów i Klubów działających w ramach Programu

„Senior +” na lata 2015-2020 zastosowane alternatywne sposoby realizacji zadania są
dopuszczalne pod warunkiem, że zostaną zweryfikowane pod kątem ich racjonalności
i adekwatności przeprowadzenia w ścisłym uzgodnieniu z pracownikami
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
lub
c) w sytuacjach szczególnych, w których jest to niezbędne dla zapewnienia koniecznych
usług dla uczestników, z uwzględnieniem sytuacji uczestnika i jego rodziny,
w uzgodnieniu z osobą kierującą placówką, za zgodą uczestników lub ich opiekunów
prawnych, w celu umożliwienia prowadzenia stacjonarnych zajęć w sposób rotacyjny
w następujących po sobie w przedziałach czasowych, dla osób indywidualnych lub
małych grup osób ze stałymi opiekunami/terapeutami przebywających na terenie
placówki, w stałym składzie osobowym, dopuszczam możliwość realizowania zadań po
uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
mającego bezpośredni nadzór nad konkretną placówką wsparcia dziennego.
W przypadku Dziennych Domów i Klubów działających w ramach Programu „Senior +”
na lata 2015-2020 stosowna opinia sanitarna wraz z informacją dot. zmiany sposobu
funkcjonowania, każdorazowo przekazywana będzie do wiadomości Wojewody
Świętokrzyskiego, celem uzgodnienia z pracownikami Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Priorytetem podjęcia stosownych decyzji na odwieszenie działalności jest zapewnienie przez
jednostkę samorządu terytorialnego bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom
przedmiotowych placówek.
Przy podjęciu decyzji o funkcjonowaniu w/w obiektów należy wykorzystywać rekomendacje
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego dla placówek wsparcia dziennego.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

UZASADNIENIE
Mając na uwadze konieczność podejmowania działań w celu ochrony zdrowia i życia
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2
zasadnym jest dostosowanie formy świadczonych usług do możliwości zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa z uwzględnieniem potrzeb Beneficjentów.
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej ostateczna decyzja
w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów
po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.
Decyzja uwzględnia stanowisko Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego - pismo znak: NHS.9011.315.2020 z dnia 10.12.2020 r. oraz rekomendacje
Głównego Inspektora Sanitarnego.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
wydanie niniejszej decyzji znajduje pełne uzasadnienie.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 k.p.a., art. 127a k.p.a. i art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. Stronie
niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie
wnosi się do Ministra za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję w
terminie 14 dni od doręczenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu Strona może zrzec się
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, prawa do wniesienia odwołania od tej
decyzji. Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 11h 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 decyzjach wojewoda niezwłocznie informuje
właściwego ministra.

Otrzymują:
1. Starostowie/Prezydenci Miast/Burmistrzowie/Wójtowie
z terenu województwa świętokrzyskiego – wszyscy
2. a/a
Do wiadomości:
1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Podpis
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

