Warszawa, wg znacznika czasu

M I NISTER STW O
Rodziny i Polityki Społecznej

Warszawa, dnia

2018 r.

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

DPS-V.070.578.2020.JS

Pan
Paweł Maczyński
Przewodniczący Polskiej
Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych
i Pomocy Społecznej

Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na pismo z dnia 24 września 2020 r. oraz nawiązując do spotkania jakie pracownicy
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyli z przedstawicielami Federacji
przekazuję dodatkowe wyjaśnienia.
W związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, priorytetem Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej od początku trwania stanu epidemii są zagadnienia związane
z bezpieczeństwem zarówno mieszkańców, jak i pracowników domów pomocy społecznej.
Jak już informowaliśmy Państwa, Minister Rodziny i Polityki Społecznej na bieżąco
monitoruje sytuację domów pomocy społecznej w tym szczególnie trudnym czasie, pozostając
w stałym kontakcie z wojewodami, którzy nadzorują realizację zadań samorządu gminnego,
powiatowego i województwa. Ponadto, w codziennych raportach dyrektorzy Wydziałów Polityki
Społecznej Urzędów Wojewódzkich przekazują aktualne informacje między innymi o sytuacji
w domach pomocy społecznej. Omawiana jest także sytuacja w jednostkach, w których wystąpiło
zakażenie koronawirusem wśród mieszkańców, bądź personelu. Na bieżąco podejmowane
są decyzje dotyczące wdrażania stosownych środków zaradczych.

W okresie od początku epidemii do końca września br. Minister Rodziny i Polityki
Społecznej wydał 11 instrukcji i rekomendacji w zakresie m.in. postępowania w przypadku
podejrzenia lub stwierdzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańca placówki lub
personelu domu oraz organizacji pracy kadry domów pomocy społecznej. W październiku
przygotowane i przekazane za pośrednictwem wojewodów zostały scalone i zaktualizowane
rekomendacje dla podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej. Wśród powyższych
instrukcji znalazły się także wytyczne w zakresie organizacji pracy kadry domów pomocy
społecznej, mające na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, a w przypadku wstąpienia
zakażenia

zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa wśród mieszkańców i personelu.

Wprowadzono również w życie szereg zmian legislacyjnych dotyczących działalności domów
pomocy społecznej w związku z sytuacją epidemii.
Ponadto Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał z rezerwy celowej
budżetu państwa dodatkowe 52,3 mln dla domów pomocy społecznej, jako działanie
ponadplanowe w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 na realizację
bieżących zadań własnych, a w związku z obecną sytuacją epidemiczną w październiku 2020 r.
podjęto decyzję o uruchomieniu dodatkowych 38,8 mln zł ze środków rezerwy celowej
z przeznaczaniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed
wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Wniosek w tej sprawie został
skierowany do Ministra Finansów.
Ministerstwo Rodziny w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej
(MFiPR) opracowało także pakiet działań służących poprawie sytuacji osób przebywających
w instytucjach opieki całodobowej. W ramach ww. środków, na wsparcie skierowane dla ponad
800 placówek całodobowej opieki, w tym domów pomocy społecznej, zarezerwowano około
378 mln zł (za pośrednictwem Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej). Środki te mogą
zostać przeznaczone między innymi na zakup środków ochrony indywidualnej, zapewnienie
miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS, zakup testów wykrywających
COVID-19, dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek oraz dofinansowanie
tymczasowego zatrudnienia nowych osób. Wsparcie finansowe w kwocie ponad 231 mln
otrzymało dotychczas 706 domów pomocy społecznej.
Jednocześnie informuję, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało
do rozdysponowania za pośrednictwem wojewodów środki ochrony osobistej dla domów pomocy
społecznej.
Reasumując, należy podkreślić, że Resort Rodziny podejmował i podejmuje szereg
działań w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i pracowników

domów pomocy społecznej w związku z trwającą sytuacją epidemiczną. Niemniej jednak
za wdrażanie instrukcji i wytycznych kierowanych do domów pomocy społecznej odpowiadają
bezpośrednio podmioty prowadzące domy pomocy społecznej. Z bieżącej współpracy
z przedstawicielami służb wojewodów oraz przedstawicielami domów pomocy społecznej
wynika, że domy pomocy społecznej wprowadziły szereg zmian w zakresie organizacji pracy,
które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno mieszkańców,
jak i personelu w związku z trwający stanem epidemii. Nie zgłaszane są też problemy
z dostępnością do środków ochrony osobistej. Jednocześnie z pisma Głównego Inspektoratu
Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15 października 2020 r. wynika, że w okresie
od 15 marca do 8 października 2020 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły 52 skargi
dotyczące pracodawców prowadzących domy pomocy społecznej. Zdecydowana większość
problemów poruszonych w dokonanych zgłoszeniach dotyczyła prawnej ochrony pracy. Jedynie
w przypadku 9 podmiotów skargi dotyczyły zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.
W związku z powyższym występujące pojedyncze przypadki nieprawidłowości w zakresie
przestrzegania obowiązujących obostrzeń i instrukcji, powinny być sprawdzane przez organy
bezpośrednio nadzorujące prace domów, zaś nieprawidłowości dotyczące przestrzegania
procedur BHP powinny podlegać interwencji funkcjonujących w miejscach pracy służb
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w uzasadnionych przypadkach – Okręgowych Inspektoratów
Pracy.
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