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POLECENIE Nr 19/2020
WOJEWODY 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

Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast 
z obszaru województwa małopolskiego, 

na terenie właściwości których działają straże gminne (miejskie)

zlecić ze skutkiem począwszy od dnia 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym 
(miejskim):

1) dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami 
komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

2) organizację wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów 
właściwych terytorialnie jednostek Policji;

3) prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi 
terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji 
nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-
2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane 
wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją 
wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby 
zakaźnej COVID-19.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

Uzasadnienie

Zgodnie 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) wojewoda 
może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w 
 województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe 
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osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu 
wykonaniu. 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.

Otrzymują:
1) Adresaci – Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Gmin i Miast z obszaru 

województwa małopolskiego (wszyscy)
2) Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – do wiadomości 
3) aa

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik
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