WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 14 lipca 2020 r.

KN-III.0520.1.2020.5
38271/2

DECYZJA
Na podstawie art. 11 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 (Dz. U. poz. 374, ze zm.) w związku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19
wywoływanej wirusem SARS-CoV-2:
1. odwołuję polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. KNIII.0520.1.2020.5 w sprawie polecenia wszystkim organom administracji rządowej działającym
w województwie wielkopolskim i państwowym osobom prawnym, organom samorządu
terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w województwie wielkopolskim
nieorganizowanie przez szkoły i placówki oświatowe dla których ww. podmioty są organami
założycielskimi i prowadzącymi w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) wszelkich wyjazdów zagranicznych oraz krajowych dla dzieci
i młodzieży oraz nieprzyjmowanie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy.
2. decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 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 wojewoda może wydać polecenia obowiązujące
wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne,
organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu
wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem
doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania
niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
Do wiadomości:
Pan Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej.
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