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POLECENIE NR 54/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 15c w związku 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

zmieniam polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 22/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. znak: WN-
II.0121.14.2020, zmienione poleceniami Wojewody Małopolskiego Nr 29/2020 z 8 kwietnia 
2020 r. (WN-IV.0121.16.2020), Nr 35/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (WN-IV.0121.17.2020) 
oraz Nr 47/2020 z 23 kwietnia 2020 r. (WN-II.0121.27.2020) w ten sposób, że:

polecam

prowadzącym centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, tj.

1) Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL 
w Nowym Sączu tworzącemu Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu przy 
ul. Wyspiańskiego 22

2) Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Kluczach tworzącemu Centrum 
Integracji Społecznej w Kluczach przy ul. Bolesławskiej 23

3) Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „NADZIEJA” w Wieprzu 
tworzącemu Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu przy ul. Wadowickiej 4

4) Fundacji Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej tworzącej Centrum Integracji Społecznej 
w Kętach przy ul. Sobieskiego 19

5) Spółdzielni Socjalnej Serwis w Tarnowie tworzącej Centrum Integracji Społecznej                      
w Tarnowie przy ul Krakowskiej 13/3

6) Dziełu Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie tworzącemu Centrum Integracji Społecznej                 
w Krakowie przy ul Smoleńsk 4

7) Stowarzyszeniu „DELFIN” w Olkuszu tworzącemu Centrum Integracji Społecznej                      
w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 3B oraz ul. Szpitalnej 5

8) Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu tworzącemu Klub 
Integracji Społecznej w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9B

9) Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie tworzącej Klub Integracji 
Społecznej w Tanowie przy ul. Krakowskiej 13/10

10)Fundacji Europa + w Brzeznej tworzącej Klub Integracji Społecznej w Nowym Sączu 
przy ul. Jagiellońskiej 29/11

11)Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” w Mostkach tworzącemu 
Klub Integracji Społecznej pod adresem: Mostki 86 oraz  Centrum Integracji Społecznej 
w Starym Sączu przy ul. Rynek 18
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12) Fundacji Collegium Progressus w Gródku nad Dunajcem tworzącej Klub Integracji 
Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Ogrodowej 39

13)Stowarzyszeniu na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju-Racławice w Racławicach 
tworzącemu Klub Integracji Społecznej „Aktywność popłaca” pod adresem: Racławice 
155 oraz Klub Integracji Społecznej „Szansa na aktywność” w Proszowicach przy 
ul. Kopernika 13

czasowe zawieszenie ich zajęć, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od 
3 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.,  

z zastrzeżeniem, że na wniosek w/w podmiotów kierowany do Wojewody Małopolskiego po 
uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego, możliwe jest kontynuowanie zajęć w związku z ich 
znaczeniem dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, pod warunkiem zapewnienia 
organizacji działalności usługowej lub wytwórczej, która zapewni bezpieczne warunki pracy                 
i uczestnictwa, a w szczególności na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych                 
w związku z  wprowadzeniem stanu epidemii oraz wykonywana działalność ma znaczenie dla 
minimalizowania negatywnych skutków epidemii.

Polecenie  podlega natychmiastowemu wykonaniu, ze skutkiem począwszy od dnia 11 maja 
2020 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15c 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. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), wojewoda 
może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu centrum integracji społecznej lub klub 
integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176), zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19.  

O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. 

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do 
odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego polecenia 
jest celowe i konieczne.

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik

Otrzymują:
1) Adresaci
2) Aa
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