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DECYZJA Nr 274/2020
(POLECENIE Nr 350/2020)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z 
późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

polecam wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom 
powiatów z obszaru województwa małopolskiego – według rozdzielnika

zapewnić, aby ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których 
mowa w przepisach o pomocy społecznej, to jest środowiskowe domy samopomocy 
oraz kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warsztaty terapii 
zajęciowej, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1) realizowały swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na 
odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza 
siedzibą ośrodka lub warsztatu,
2) w dniach i godzinach działalności ośrodka lub warsztatu prowadziły dyżur pracownika, 
który będzie przeprowadzał, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, indywidualne spotkania 
z uczestnikami;
3) w sytuacjach szczególnych, w których jest to niezbędne dla zapewnienia koniecznych  
usług dla uczestników, z uwzględnieniem sytuacji uczestnika i jego rodziny, w uzgodnieniu 
z osobą kierującą ośrodkiem lub warsztatem, za zgodą uczestników lub ich opiekunów 
prawnych, prowadziły zajęcia grupowe, dla nie więcej niż 5 osób przebywających 
jednocześnie na terenie placówki, realizowane zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, przekazanymi pismem z 23 października 2020 r.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11h ust. 1 i ust. 4 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, w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego 
z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda może wydawać 
polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, 
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państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne 
oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust. 1). 

Polecenia, o których mowa w ust.1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu 
z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust. 4).

Potrzebne jest umożliwienie uczestnikom korzystanie z usług świadczonych przez 
środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warsztaty terapii zajęciowej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
uczestników i pracowników przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego polecenia znajduje 
pełne uzasadnienie.

 
Pouczenie

Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia. 
Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za 
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do 
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, 
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu  się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.

   Wojewoda Małopolski

  Łukasz Kmita

Rozdzielnik:
1. Burmistrz Biecza
2. Wójt Gminy Biskupice
3. Burmistrz Chełmka
4. Wójt Gminy Charsznica
5. Wójt Gminy Gdów
6. Wójt Gminy Jabłonka
7. Wójt Gminy Jerzmanowice- Przeginia
8. Wójt Gminy Klucze
9. Wójt Gminy Kozłów
10. Prezydent Miasta Krakowa
11. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
12. Burmistrz Krynicy Zdroju
13. Burmistrz Gminy Krzeszowice
14. Wójt Gminy Laskowa
15. Burmistrz Miasta Limanowa
16. Wójt Gminy Lisia Góra
17. Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
18. Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
19. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
20. Burmistrz Miasta Nowy Targ
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21. Burmistrz Nowego Wiśnicza
22. Wójt Gminy Olesno
23. Prezydent Miasta Oświęcim
24. Wójt Gminy Raciechowice
25. Wójt Gminy Racławice
26. Burmistrz Radłowa
27. Wójt Gminy Radziemice
28. Burmistrz Ryglic
29. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski
30. Burmistrz Gminy Słomniki
31. Burmistrz Starego Sącza
32. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
33. Burmistrz Szczucina
34. Wójt Gminy Trzciana
35. Wójt Gminy Uście Gorlickie
36. Burmistrz Wieliczki
37. Wójt Gminy Wieprz
38. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
39. Wójt Gminy Zabierzów
40. Wójt Gminy Zielonki
41. Wójt Gminy Żegocina
42. Starosta Bocheński
43. Starosta Brzeski
44. Starosta Chrzanowski
45. Starosta Powiatu Dąbrowskiego
46. Starosta Powiatu Gorlickiego
47. Starosta Krakowski
48. Starosta Limanowski
49. Starosta Powiatu Miechowskiego
50. Starosta Myślenicki
51. Starosta Nowosądecki
52. Starosta Powiatu Nowotarskiego
53. Starosta Olkuski
54. Starosta Oświęcimski
55. Starosta Powiatu Proszowickiego
56. Starosta Suski
57. Starosta Tarnowski
58. Starosta Powiatu Tatrzańskiego
59. Starosta Wadowicki
60. Starosta Wielicki
61. Prezydent Miasta Nowy Sącz
62. Prezydent Miasta Tarnowa 
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