Kraków, 20 marca 2020 r.

Znak sprawy:
WN-II.0121.5.2020

Zarząd
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna
POLECENIE Nr 14/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
w sprawie zobowiązania funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei do realizacji zadań w
zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz przestrzegania przepisów porządkowych
na całym obszarze kolejowym dworca Kraków Główny
kierowane do PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej
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 związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 poz.710 z póżn.zm)
polecam
Zarządowi PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
zobowiązać funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei utworzonej przez tego zarządcę
infrastruktury kolejowej na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U z 2019 r. poz. 710 ze zm.) do realizacji na całym
obszarze kolejowym dworca Kraków Główny zadań w zakresie ochrony zdrowia i życia
ludzi oraz mienia, a także kontroli przestrzegania przepisów porządkowych
określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym,
bez względu na właściwość zarządcy infrastruktury kolejowej.
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 osoby prawne oraz samorządowe jednostki
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organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych
poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
Wojewoda może zatem wydać niniejsze polecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
albowiem Spółka jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt 2 ustawy
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019r. poz.1302).
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego
polecenia jest celowe i konieczne.
Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
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