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Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia br., znak III.7065.67.2020.JA, w sprawie 

konieczności podjęcia działań na rzecz domów pomocy społecznej i placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnych, przewlekle chorym lub  

w podeszłym wieku, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

 Odnosząc się do postulatu Pana Rzecznika, dotyczącego konieczności przekazania 

dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej pragnę 

zauważyć, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał z rezerwy celowej 

budżetu państwa dodatkowe 20 mln 600 tys. zł na domy pomocy społecznej, (decyzja 

Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2020 r.) na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w których 

przebywają mieszkańcy umieszczeni w DPS na tzw. starych zasadach, czyli przed dniem  

1 stycznia 2004 r. O przeznaczeniu tych środków decydują organy prowadzące domy, 

jednakże nie ma przeciwskazań aby zostały one przeznaczone na wynagrodzenia personelu 

opiekuńczego.  

 Niezależnie od powyższego informuję, że w drugim kwartale br. planuje się 

przeprowadzenie stosownej analizy potrzeb finansowych samorządów z przeznaczeniem na 

bieżącą działalność domów pomocy społecznej. 

 



 W kwestii przeprowadzania testów w kierunku wykrycia obecności wirusa SARS-

CoV-2 wśród mieszkańców DPS, uprzejmie informuję, że postulat ten został przekazany do 

Ministerstwa Zdrowia, z prośbą o stanowisko w tej sprawie. W odpowiedzi Departament 

Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia, w piśmie z dnia 4 maja br., wskazał, 

że przedmiotowe testy w Polsce wykonywane są każdej osobie spełniającej kryterium 

epidemiologiczne i kliniczne – zgodnie z obowiązującą definicją przypadku na potrzeby 

nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-COV-2, opublikowaną na 

stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS)1.  

 W przypadku czynnych zawodowo przedstawicieli zawodów medycznych, mogących 

mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, u których 

wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego, bez stwierdzenia innej etiologii w pełni 

wyjaśniającej obraz kliniczny, kryterium kwalifikujące pacjenta do wykonania testu wypełnia 

samo rozwinięcie objawów. 

 Należy podkreślić, że obecnie stosowane wytyczne są zgodne z rekomendacjami 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

 Ponadto, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, mając na uwadze, iż głównym źródłem 

zakażenia w placówkach opiekuńczych (funkcjonujących zarówno w systemie ochrony 

zdrowia, jak i systemie pomocy społecznej) jest personel, w szczególności personel 

medyczny, niejednokrotnie mający kontakt z osobami zakażonymi w innych miejscach 

świadczonej przez siebie pracy (m.in. w szpitalach), na stronie Ministerstwa Zdrowia został 

opublikowany komunikat2 z dnia 25 marca 2020 r., skierowany do pracowników sektora 

ochrony zdrowia z prośbą, aby – w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze 

zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia – powstrzymali się od 

wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach 

organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Przedmiotowe wytyczne skierowane są przede 

wszystkim do pracowników jednoimiennych szpitali zakaźnych oraz oddziałów zakaźnych w 

szpitalach ogólnych. Zalecenia te mają na celu ochronę personelu medycznego oraz 

pacjentów podmiotów leczniczych/mieszkańców DPS przed możliwym zakażeniem. 

 Jednocześnie, Ministerstwo Zdrowia informuje, że zostało opublikowane 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów  

w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż 

                                                           
1 https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzinowym- 
koronawirusem-sars-cov-2/ 
2 https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-do-pracownikow-ochronyzdrowia? 
fbclid=IwAR2L2zq6KmzXZV4gWzZAv6CHVoFhFCHfQBDB54YWrPGhcw6LaERXvoXcNkw 



z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód 

medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym 

wirusem (Dz. U. poz. 775). Określono w nim wytyczne dotyczące wdrożenia przez podmioty 

lecznicze ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z 

podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód 

medyczny, mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym 

wirusem. 

 Pragnę jednocześnie poinformować, że odpowiedź na pismo Pana Rzecznika z dnia  

7 kwietnia br.,  została przesłana w dniu 24 kwietnia br., za pośrednictwem platformy e-puap. 

 

 

 

         Z wyrazami szacunku 

         

        Iwona Michałek 

        Sekretarz Stanu 

       /podpisano podpisem kwalifikowanym / 

 


