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Znak sprawy:
WN-IV.0121.2.2020

POLECENIE Nr 13/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie sprostowania polecenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r., 
znak: WN-IV.0121.2.2020

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 zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, 
bezdomnym  w związku z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

prostuję

polecenie z dnia 14 marca 2020 r., znak: WN-IV.0121-2-2020, w ten sposób, iż punkt 
1) polecenia otrzymuje następujące brzmienie:

„1) podjęcie działań przez podmioty prowadzące specjalistyczne ośrodki wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego 
pobytu – mających na celu przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne 
przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;”. 

Niniejsze sprostowanie podlega przekazaniu starostom powiatów z obszaru 
województwa małopolskiego oraz wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast 
z obszaru województwa małopolskiego.

UZASADNIENIE

W poleceniu wydanym w dniu 14 marca 2020 r., znak: WN-IV.0121.2.2020, 
skierowanym do starostów powiatów oraz do wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin 
i miast z obszaru województwa małopolskiego w punkcie 1) polecenia wystąpiła 
oczywista omyłka pisarska, polegająca na użyciu słowa „dla personelu”, podczas gdy 
prawidłowo powinno być: „oraz personelu”.

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik 
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