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Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,

    Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
   
    Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
    
    starostowie powiatów z obszaru województwa małopolskiego,

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci gmin i miast z obszaru 
województwa małopolskiego 

Działając na podstawie 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) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2

polecam

1) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, Małopolskiemu Komendantowi 
Wojewódzkiemu  Państwowej Straży Pożarnej; sprawowanie koordynacji współpracy 
służb patrolujących (Policji, Państwowej Straży Pożarnej  we współpracy  jednostkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej pozostającymi w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczego, strażom miejskim i gminnym) z podległymi lub nadzorowanymi przez 
wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast z obszaru województwa 
małopolskiego ośrodkami pomocy społecznej,  schroniskami dla osób bezdomnych, 
schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniami i 
ogrzewalniami, a także z tego typu podmiotami, którym gmina udziela tymczasowego 
wsparcia oraz stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, polegającej w szczególności 
na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia 
wirusem, w celu przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym 
leczeniem lub kwarantanną;

2) wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru województwa 
małopolskiego; podjęcie działań mających na celu przygotowanie przez podległe i 
nadzorowane  schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi, noclegownie i ogrzewalnie, oraz także tego typu podmioty, 
którym gmina udziela tymczasowego wsparcia,  miejsc oraz niezbędnego personelu w 
przypadkach pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania

3) wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru województwa 
małopolskiego zapewnienie; podjęcia przez podległe im lub przez nich nadzorowane 
ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych,  schroniska dla osób 
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bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegownie 
i ogrzewalnie, a także tego typu podmioty, którym gmina udziela tymczasowego 
wsparcia, współpracy ze stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, z organizacjami, 
które zadeklarowały pomoc żywnościową ( w tym  z Caritas, Federacją Polskich 
Banków Żywności, Polski Komitetem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym 
Krzyżem, Stowarzyszeniem Odra-Niemen) oraz z Państwową Strażą Pożarną działającą 
we współpracy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, ze strażami gminnymi i 
miejskimi oraz Policją w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w 
kwarantannie, pomocy żywnościowej;

4) starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego wskazanie obiektów dla 
pełnienia funkcji kwarantanny zbiorowej także dla osób wymagających wsparcia;

5) Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu 
zapewnienie współpracy podległych i nadzorowanych przez niego jednostek w 
sprawach o których mowa w pkt 1-4 niniejszego polecenia. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać 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 podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

W zaistniałej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego wydanie niniejszego polecenia stało się 
celowe i konieczne. 
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