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DECYZJA Nr 222/2021
(POLECENIE Nr 222/2021)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11h ust. 1, ust. 4 i ust. 5 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 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
735), 

POSTANAWIAM

zmienić z dniem 17 maja 2021 roku decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 273/2020 
(Polecenie nr 349/2020) nadając jej następujące brzmienie:

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

1. Zapewnić, aby Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” o których mowa w Programie 
Wieloletnim „Senior+” oraz inne placówki dla osób starszych, prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie:
1) realizowały swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na 
odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza 
siedzibą placówki, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) z uwzględnieniem sytuacji uczestników, w uzgodnieniu z osobą kierującą placówką, za 
zgodą uczestników, prowadziły zajęcia grupowe, zapewniając warunki ograniczające 
ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z uwzględnieniem warunków kadrowych i 
lokalowych, w szczególności zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, przekazanymi pismem z 23 października 2020 r.

2. Zapewnić, aby liczba uczestników przebywających jednocześnie na terenie placówki nie 
przekraczała 50% maksymalnej liczby uczestników wynikającej z dokumentów 
regulujących działalność tej placówki.

3. Do liczby uczestników, o której mowa w ust. 2, nie wliczać uczestników, którym 
wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 
szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Polecenie podlega wykonaniu od dnia 17 maja 2021 r.



                   

2

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, 
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).

Zgodnie z art. 11h ust. 5 polecenia, o których mowa w ust. 1-3, mogą być uchylane lub 
zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ich 
uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, 
poprawiającą się sytuacją epidemiczną, oraz łagodzeniem obostrzeń na mocy 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 861), wskazane jest umożliwienie prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, 
z uwzględnieniem sytuacji w danej placówce i środowisku lokalnym, oraz przy zachowaniu 
wymaganych środków bezpieczeństwa. W szczególności należy uwzględnić zapisy ww. 
rozporządzenia łagodzące wymogi dla osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do 
obrotu w Unii Europejskiej, zwanym zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia „osobami 
zaszczepionymi przeciwko COVID-19” w tym okoliczność, iż zgodnie z § 26 ust. 16 
rozporządzenia, do limitu liczby osób, które mogą brać udział m.in. w imprezach, 
spotkaniach, zebraniach nie wlicza się ww. osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

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 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

Otrzymują:
1) Adresaci - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci gmin i miast oraz starostowie powiatów
z obszaru województwa małopolskiego (wszyscy)
2) aa.
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