
 

 

POROZUMIENIE 

 

w sprawie zmiany Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu egzekucji 

administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym 

 

zawarte w dniu 08.05. 2018 r. w Olsztynie 

pomiędzy 

Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - Panem Arturem Chojeckim 

zwanym dalej "Wojewodą" 

a 

Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym - Panem Januszem Dzisko 

zwanym dalej "Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym" 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. 2017, poz. 2234    z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2017, poz. 1201     z późn. 

zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2018, poz. 151) strony postanowiły zmienić Porozumienie 

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze 

niepieniężnym zawarte w dniu 10 lutego 2014 r. w Olsztynie /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego  

z  2014 poz. 927/, w sposób następujący: 

§ 1. 1. § 1 Porozumienia  otrzymuje brzmienie następujące: 

„§ 1. 1. Wojewoda powierza Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu prowadzenie spraw 

z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego dotyczących poddania się przez dzieci i młodzież obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym. 

2. Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprawniony jest, w ramach realizacji porozumienia,   

do zajmowania stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia 

egzekucji administracyjnej, podczas stosowania przewidzianych środków egzekucyjnych. Organem 

odwoławczym w sprawach dotyczących postanowień w sprawie stanowiska wierzyciela pozostaje  

Minister Zdrowia. 

3. Grzywny uiszczone lub ściągnięte w celu przymuszenia, przypadające  wierzycielowi  

przekazywane są   na rachunek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, która 

następnie przekazuje je na rachunek dochodów centralnego rachunku budżetu państwa  

w terminach o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. 

w sprawie szczegółowego wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 69). 
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2. § 2 Porozumienia  otrzymuje brzmienie następujące: 

„§ 2. Wojewódzki Inspektor Sanitarny zobowiązuje się do: 

1) wykonywania powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z  2017, 

poz. 1201 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2017.1261 z późn. zm.), ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018, poz. 151) i aktami wykonawczymi wydanymi na ich 

podstawie; 

2) używania w pismach urzędowych związanych z postępowaniem w zakresie egzekucji świadczeń 

niepieniężnych własnych pieczęci nagłówkowych i druków korespondencyjnych, a do podpisu 

pieczęci o treści: "z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego" z podaniem nazwiska 

i stanowiska służbowego osoby podpisującej; 

3) powoływania w podstawie prawnej pism urzędowych nazwy, daty i miejsca publikacji niniejszego 

porozumienia.”. 

§ 2. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa każdej ze stron. 

§ 3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego. 
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