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Znak sprawy:
WN-II.0121.15.2020

POLECENIE Nr 23/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie sprostowania polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 20/2020 z dnia 
1 kwietnia 2020 r., znak: WN-II.0121.12.2020

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) oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i   
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w celu 
zapewnienia pomocy osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom, wymagającym 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2

prostuję

polecenie Nr 20/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r., znak: WN-
II.0121.12.2020, w ten sposób, iż pkt 1) polecenia otrzymuje brzmienie:

„1) Prezydentom Miast na prawach powiatu oraz Starostom powiatów z obszaru 
województwa małopolskiego zapewnienie nieprzerwanej pracy powiatowych urzędów 
pracy w zakresie: 
- realizacji przez te instytucje instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),
- rejestracji osób bezrobotnych;”.

Niniejsze sprostowanie podlega przekazaniu Prezydentom Miast na prawach powiatu 
i starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego oraz Marszałkowi 
Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

W poleceniu Nr 20/2020 wydanym w dniu 1 kwietnia 2020 2020 r., znak: WN-
II.0121.12.2020, skierowanym do Prezydentów Miast na prawach powiatu i starostów 
powiatów z obszaru województwa małopolskiego oraz Marszałka Województwa 
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Małopolskiego w punkcie 1) polecenia wystąpiła oczywista omyłka pisarska, 
polegająca na pominięciu słowa „zapewnienie”, podczas gdy prawidłowa treść pkt 1) 
powinna brzmieć: „1) Prezydentom Miast na prawach powiatu oraz Starostom 
powiatów z obszaru województwa małopolskiego zapewnienie nieprzerwanej pracy 
powiatowych urzędów pracy w zakresie:
- realizacji przez te instytucje instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),
- rejestracji osób bezrobotnych;”.

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik
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