Kraków, 10 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy:
WN-IV.0121.20.2020

POLECENIE Nr 38/2020
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 ze zm.)
polecam
wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i gmin oraz starostom z obszaru
województwa małopolskiego
1) podjęcie z dniem 11 kwietnia 2020 r. działań zapewniających natychmiastowe wsparcie
domów pomocy społecznej, w których w ramach pracy zespołu opiekuńczoterapeutycznego występują istotne problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad
mieszkańcami, przy wykorzystaniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry, w tym m.in.
z placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, oraz
środowiskowych domów samopomocy,
2) stosowanie zasad udzielania wsparcia określonych treścią niniejszego Polecenia.
Zasady udzielania natychmiastowego wsparcia domom pomocy społecznej.
1. Do udzielenia wsparcia w pierwszej kolejności zobowiązany jest starosta powiatu, na
terenie którego działa dom pomocy społecznej, oraz wójtowie i burmistrzowie miast i
gmin z terenu tego powiatu, prowadzący lub zlecający prowadzenie placówki wsparcia
dziennego, dziennego domu, klubu seniora, lub środowiskowego domu samopomocy, a
w dalszej kolejności starostowie powiatów sąsiadujących, oraz wójtowie i
burmistrzowie miast i gmin z terenu tych powiatów, prowadzący lub zlecający
prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dziennego domu, klubu seniora, lub
środowiskowego domu samopomocy.
2. Uprawniony do otrzymania wsparcia jest każdy dom pomocy społecznej działający na
podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego zezwalającej na prowadzenie domu
pomocy społecznej, bez względu na podmiot prowadzący, również jeżeli prowadzony
jest bez zlecenia, o którym mowa w pkt 1 Zasad udzielania natychmiastowego wsparcia.
3. Warunkiem ubiegania się o natychmiastowe wsparcie jest przedstawienie
zobowiązanemu, o którym mowa w pkt 1 niniejszych Zasad, oświadczenia o aktualnym
stanie kadrowym oraz o istniejących istotnych potrzebach wsparcia, ze wskazaniem
wymiaru etatu oraz kwalifikacji niezbędnego personelu, oraz oświadczenia, że
wykorzystane zostały wszystkie możliwości organizacyjne oraz wynikające z
przepisów prawa pracy dla zapewnienia kadry w celu sprawowania opieki nad
mieszkańcami.
4. Do realizacji zadań niniejszego polecenia może mieć zastosowanie art. 47 ustawy
o z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
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u ludzi (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), co przede wszystkim dotyczy tych
domów pomocy społecznej, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu
terytorialnego.
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 ze zm.)
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 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,
2) a/a.
Otrzymują do wiadomości:
- domy pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego (wszystkie działające na
podstawie decyzji wojewody małopolskiego wpisane do rejestru, o którym mowa w art.57
ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
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