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POLECENIE NR 126/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 15c 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 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

polecam

Dziełu Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie
prowadzącemu Centrum Integracji Społecznej w Krakowie, ul. Smoleńsk 4

Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w Krakowie
prowadzącej Centrum Integracji Społecznej w Krakowie, ul. Bronowicka 73

Fundacji Sustinae w Krakowie
prowadzącej Klub Integracji Społecznej w Krakowie, ul. Szlak 65

czasowe zawieszenie zajęć w prowadzonych centrach i klubach integracji społecznej, 
w terminie od dnia 2 września 2020 roku do dnia 13 września 2020 roku.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 15c ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydać polecenie podmiotowi 
prowadzącemu centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176), 
zawieszenia zajęć na czas oznaczony w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem rekomendacji Małopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz stanu epidemii obowiązującego 
do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej 
sytuacji epidemicznej na terenie miasta Krakowa, wydanie niniejszego polecenia jest celowe 
i konieczne.

O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

wz. Wojewody Małopolskiego

Zbigniew Starzec
I Wicewojewoda Małopolski
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