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Znak sprawy:
WN-II.0121.22.2020

POLECENIE Nr 41/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie uchylenia polecania nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 
2020 r. znak: WN-II.0121.1.2020 zmienionego poleceniem nr 15/2020 Wojewody 
Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r., znak: WN-II.0121.6.2020.

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.) 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.)

uchylam 

polecenie nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. znak: 
WN-II.0121.1.2020 w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) 
form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów 
dziecięcych zmienione poleceniem nr 15/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 
marca 2020 r., znak: WN-II.0121.6.2020.

Uzasadnienie

Poleceniem nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. 
skierowanym do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast z obszaru 
województwa małopolskiego polecono: czasowe zawieszenie funkcjonowania 
(zamknięcia) żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminy w dniach od 
12 do 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu (pkt 1); zobowiązanie 
w trybie nadzoru innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  prowadzących żłobki oraz 
kluby dziecięce do dokonania całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) 
tych placówek w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego 
terminu (pkt 2). Poleceniem nr 15/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 
2020 r. zmieniono polecenie nr 1/2020 w ten sposób, iż zmianie uległ termin 
zawieszenia zajęć, tj. w miejsce „do 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego 
terminu” polecono, iż zawieszenie funkcjonowania (zamknięcia) żłobków i klubów 
dziecięcych w obydwu przypadkach nastąpi „do odwołania”.

 
W dniu 10 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 

podstawie art. 6a ustawy z 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.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
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652). Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz 
dziennych opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 roku.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
dodanego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568). Zgodnie z delegacją ustawową 
minister właściwy do spraw rodziny może, w przypadkach uzasadnionych 
nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, w drodze 
rozporządzenia, czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie form 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając 
stopień zagrożenia na danym obszarze.

Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na 
zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i edukacyjnych

Mając powyższe na uwadze Wojewoda Małopolski uznał, że jego polecenie opisane 
treścią niniejszego polecenia stało się bezprzedmiotowe. Jednakże wobec tego, iż 
polecenie Wojewody Małopolskiego obowiązywać miało do odwołania, 
a rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje czasowe 
ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. do 
26  kwietnia 2020 r. uznano, że wydanie niniejszego polecenia jest celowe.  

Wojewoda Małopolski
         Piotr Ćwik

Otrzymują:
1) Adresaci
2) aa.
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