
Zarządzenie nr 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia dli. stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków „COVID” 
oraz ustalenia trybu i zasad oceny tych wniosków

Na podstawie art. 17 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, z 2021 r. poz. 1561) 
w zw . z art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568,695,1086,1262,1478,1747,2157,2255 i z 2021 r. poz. 1535, 
2368), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw oceny wniosków złożonych przez podmioty lecznicze 
dotyczących objęcia finansowaniem inwestycji związanych z walką z COVID-19 z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 (tzw. wnioski COVID), zwaną dalej Komisją.

§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący -  Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego,
2) Sekretarz -  Monika Wacławik,
3) członkowie:

a) Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik Wydziału Finansów i Budżetu,
b) Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik Wydziału Infrastruktury,
c) Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

2. W razie niemożności udziału w pracach Komisji Przewodniczącego, jego funkcje pełni
wyznaczony prze niego, lub jeśli jest to niemożliwe -  przez Wojewodę, członek Komisji.

§ 3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, również osoby, 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań Komisji, 
zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 4. Do głównych zadań Komisji należą:
1) ocena merytoryczna wniosków COVID.
2) przygotowanie propozycji zestawienia wniosków COVID, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia.

§ 5. Komisja pracuje od dnia wejścia w życie Zarządzenia do dnia jej odwołania.

§ 6. Obsługę prac Komisji zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§ 7. Tryb i zasady oceny wniosków określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2022 r. WC ¡DAaDOLNOŚLĄSKI 

famtyObremski



Załącznik do zarządzenie nr 
W ojewpdy Dolnośląskiego 
z dnia'J.o. stycznia 2022 r.

Procedura i zasady oceny wniosków COVID

§ 1. 1. Niniejsza Procedura określa tryb i zasady postępowania z wnioskami podmiotów 
leczniczych dotyczących objęcia finansowaniem inwestycji związanych z walką z COVID-19 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (tzw. wnioski COVID).

2. Niniejsza Procedura ma również zastosowanie do wniosków złożonych przed dniem 
wejścia w życie Procedury, które można zakwalifikować jako wnioski COYID.

§ 2. Zadania związane z procedurą oceny wniosków COVID należą do Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu (dalej: Wydział).

§ 3 . 1 .0  możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na realizacje inwestycji związanych z walką z COVID-19 Wydział informuje zainteresowane 
podmioty lecznicze.

2. Na wniosek zainteresowanych podmiotów leczniczych Wydział informuje je o zasadach 
i trybie rozpoznania wniosku i uzyskania dofinansowania.

§ 4. 1. Wnioski COVID, wpływające do Wojewody (Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu) przekazywane są do Wydziału.

2. Wydział zweryfikuje istnienie wcześniej złożonych wniosków podmiotów leczniczych 
do Ministra Zdrowia (dalej: MZ) w 2021 r. dotyczących objęcia finansowaniem inwestycji 
związanych z walką z COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a które nie zostały 
rozpoznane ze względu na rozdysponowanie dostępnych środków Funduszu.

3. Wydział może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku lub o udzielenia 
dalszych wyjaśnień lub informacji, jeśli uzna, że nie zawiera on pełnej informacji pozwalającej 
na jego zweryfikowanie.

§ 5. 1. Wnioski, o których mowa w § 4, zostaną przez Wydział wstępnie ocenione jako 
kwalifikujące się lub nie do kategorii wniosków COVID oraz przedłożone Komisji w celu ich 
oceny wraz ze wstępną rekomendacją formalną i merytoryczną.

2. Do każdego wniosku przekazywanego Komisji Wydział przygotuje niezbędną 
dokumentację pozwalającą na ocenę wniosku.

§ 6. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Przewodniczący Komisji samodzielnie lub na wniosek Komisji może zwrócić wniosek 

Wydziałowi w celu uzupełnienia dokumentacji w zakresie, w jakim zostanie uznane to 
za konieczne.

4. Przewodniczący Komisji samodzielnie lub na wniosek Komisji, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem Wydziału, może zwracać się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku 
lub o udzielenia dalszych wyjaśnień lub informacji, jeśli uzna, że nie zawiera on pełnej 
informacji pozwalającej na jego zweryfikowanie.

5. Przewodniczący może wyłączyć z posiedzenia członka Komisji, lub też każdy 
z członków Komisji (w tym Przewodniczący i Sekretarz) może samodzielnie wyłączyć się 
z obrad Komisji, jeśli zostanie uznane, że łączy go z wnioskodawcą stosunek mogący podważać 
zaufanie co do jego bezstronności.



6. W stosunku do Przewodniczącego czynności, o której mowa w ust. 5, może dokonać 
Wojewoda, wskazując jednocześnie osobę zastępującą Przewodniczącego.

§ 7. Każdy wniosek podlega ocenie formalnej co do możliwości jego zakwalifikowania 
jako wniosku COVID.

§ 8. 1. Po pozytywnej ocenie formalnej wniosek podlega ocenie merytorycznej.
2. Ocena wniosków odbywa się na podstawie kryteriów:

1) roli danego podmiotu w systemie przeciwdziałania COYID-19,
2) liczby łóżek dla pacjentów COVID-19,
3) potencjalnego wpływu na przeciwdziałanie COVID-19,
4) zakresu merytorycznego i finansowego wnioskowanej inwestycji,

3. Każdy wniosek podlega kwalifikacji zgodnie z priorytetami:
1 ) 1 -  brak realizacji inwestycji uniemożliwi diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19 

i negatywnie wpłynie na system zabezpieczenia COVID w województwie dolnośląskim,
2) II -  brak realizacji inwestycji utrudni diagnostykę i lecenie pacjentów z COVID-19 

w podmiocie leczniczym,
3) III -  realizacja inwestycji usprawni proces diagnostyki i leczenia pacjentów.

4. Ocena wniosku na realizację zadania, zostaje dokonana w oparciu o Kartę oceny 
wniosku, stanowiącą załącznik do Procedury.

5. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest Protokół, który podpisują biorący udział 
w posiedzeniu członkowie Komisji.

§ 9. 1. Wszystkie decyzje Komisji zapadają w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów.

2. W przypadku nieobecności któregoś z członków Komisji, decyduje większość głosów 
obecnych członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.

§ 10. Wyniki oceny wniosków wraz z propozycją ich zestawienia Przewodniczący 
przekazuje Wydziałowi.

§ 11. Wydział dokonuje sporządzenia zestawienia wniosków COVID zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do wytycznych MZ z dnia 7 grudnia 2021 r. (OII.3150.25.2021.KP) 
oraz wskazaniami zawartymi w tych wytycznych.

§ 12. Po zatwierdzeniu wykazu przez Wojewodę lub osobę działającą z jego upoważnienia 
Wydział przekazuje wykaz wniosków COVID do MZ.

§ 13. Po uzyskaniu od MZ opinii/stanowiska dotyczącego przekazanego wykazu Wydział 
niezwłocznie przekazuje je Komisji.

§ 14. Komisja przygotowuje dla Wojewody rekomendację co do podjęcia decyzji o 
wskazaniu inwestycji oraz zakresów ich finansowania.

§ 15. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje rekomendacje Komisji do Wydziału.

§ 16. Wydział przedstawia Wojewodzie projekt rozstrzygnięcia o wskazaniu inwestycji 
oraz zakresów ich finansowania (wyłącznie w zakresie pozytywnie zaopiniowanym przez MZ).

§ 17. 1. Po uzyskaniu decyzji Wojewody Wydział występuje do MZ o zabezpieczenie 
środków na realizację inwestycji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wytycznych



MZ z dnia 7 grudnia 2021 r. (OII.3150.25.2021.KP) oraz wskazaniami zawartymi w tych 
wytycznych.

2. Informacje o uwzględnieniu wniosku (w całości lub części) Wydział przekazuje 
podmiotom zainteresowanym.

§ 18. Po uzyskaniu od MZ informacji o zabezpieczeniu finansowania inwestycji ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COYID-19, Wydział przygotowuje umowę o 
dofinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COYID-19.



Z ałącznik do Procedury zasad oceny wniosków  COV ID

KARTA OCENY W NIOSKU

I. Dane wniosku
W nioskodawca

Tytuł zadania

Num er wniosku

II. Ocena formalna:
W niosek kwalifikuje się do wniosków COYID:
TAK
NIE

III. W niosek uzyskuje rekom endacje zespołu:
TAK
NIE

IV. Ocena m erytoryczna
Kryterium Poziom zabezpieczenia/istotność/ocena

wiodący/wysoka uzupełniający/przeciętna Rezerwowy/niska
1 rola danego podm iotu w 

system ie przeciwdziałania 
COVID-19

2 liczby łóżek dla pacjentów 
COVID-19

3 potencjalnego wpływu na 
przeciwdziałanie COVID-19

4 zakresu merytorycznego i 
finansowego wnioskowanej 
inwestycji

V. Kalifikacja do priorytetu :
I -  brak realizacji inwestycji uniemożliwi diagnostykę i leczenie pacjentów  z COVID-19 i 
negatywnie wpłynie na system zabezpieczenia COVID w województwie dolnośląskim
II -  brak realizacji inwestycji utrudni diagnostykę i lecenie pacjentów  z COVID-19 w 
podm iocie leczniczym,
III -  realizacja inwestycji usprawni proces diagnostyki i leczenia pacjentów.

VI. Uwagi

Podpisy członków Komisji:

1) P rzew odniczący:......................

2) S ek re ta rz :...................................

3) W ydział F B : ..............................

4) W ydział I F : ................................

5) W ydział Z P : ..............................

W rocław, d n ia ............................  2022 r.


