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POLECENIE Nr 21/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
sprawowanej przez dziennych opiekunów 

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 z późn. zm.) w związku z art. 8 i art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. 
zm.)

 
polecam

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru 
województwa małopolskiego

1) dokonanie zawieszenia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
realizowanej przez dziennych opiekunów, zatrudnionych przez zarządzane 
jednostki samorządu terytorialnego i podległe im instytucje ;

2) podjęcie możliwych działań (w tym także o charakterze stanowczych zaleceń) 
zmierzających do zawieszenia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 realizowanej przez dziennych opiekunów zatrudnionych przez inne podmioty;

3) podjęcie możliwych działań (w tym także o charakterze stanowczych zaleceń) 
zmierzających do zawieszenia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 realizowanej przez dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej.

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 z późn. zm.) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie 
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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.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach 
wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

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


		2020-04-02T18:46:03+0000
	Piotr Ćwik




