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POLECENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2020 roku

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

polecam
prowadzącym centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, tj.:

1) Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25 – 013 Kielce,
2) Fundacji „Pomocna Dłoń”, Al. 3 Maja 73, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
3) Fundacji „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26 – 020 Chmielnik,
4) Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25711 Kielce
5) Świętokrzyskiemu Klubowi Abstynentów „Raj”, ul. Jagiellońska 42, 25 – 606 Kielce,
6) Stowarzyszeniu „Arka Nadziei”, ul. Mickiewicza 1, 25 -352 Kielce,
7) Stowarzyszenie „Spełnić marzenia”, ul. Żeromskiego 35/11, 27-630 Zawichost,
8) Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, Wiązownica – Kolonia 90, 28-200 

Staszów,
9) Stowarzyszeniu PROREW, Ul. Kasztanowa 12/15 25-555 Kielce,
10)Fundacji „Możesz Więcej”, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica,
11)Stowarzyszeniu „Homo Politicus”, Ul. Świerkowa 27 D, 25-208 Kielce,
12)Fundacji „Pestka”, ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20 25-431 Kielce,

czasowe zawieszenie ich zajęć na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od dnia 
11 kwietnia 2020 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku z zastrzeżeniem, że na wniosek wyżej 
wymienionych podmiotów kierowany do Wojewody Świętokrzyskiego po uzyskaniu zgody  
Wojewody Świętokrzyskiego, możliwe jest kontynuowanie zajęć w związku z ich znaczeniem dla 
przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, pod warunkiem zapewnienia organizacji 
działalności usługowej lub wytwórczej, która zapewni bezpieczne warunki pracy i uczestnictwa, 
a w szczególności na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych w związku 
z wprowadzeniem stanu epidemii oraz wykonywana działalność ma znaczenie dla minimalizowania 
negatywnych skutków epidemii.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 c ustawy z dnia 2 marca 2020 ustawy 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 
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. 

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda 
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.

Podpis
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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