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W odpowiedzi na pismo PFZ/W/88/2020 z dnia 11 marca br. oraz PFZ/W/94/2020 

z dnia 16 marca 2020 w związku z występowaniem sytuacji zagrożenia zarażenia się wirusem 

SARS-Co V-2, uprzejmie wyjaśniam.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco zbiera ze wszystkich 

województw informacje na temat aktualnej sytuacji w pomocy społecznej.

Na wstępie pragnę wskazać, że z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną 

COVID-19, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa, przy piśmie z dnia 17 marca 

br. tutejszy resort przekazał Urzędom Wojewódzkim dokument pn. „Instrukcja procedowania 
dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2.”
Dodatkowo 14 marca 2020 r. została przekazana do Urzędów Wojewódzkich 

Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Instrukcja dotycząca realizacji 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami 

psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Instrukcja 

dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2, a także procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające 

wsparcia osobom bezdomnym.
Natomiast w kwestii związanej z zapewnieniem pracownikom pomocy społecznej 

dostępu do środków ochrony osobistej nadmieniam, że za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. Niemniej Ministerstwo Rodziny,



Pracy i Polityki Społecznej w obecnej sytuacji podejmuje inicjatywę wsparcia placówek

pomocy społecznej w zabezpieczaniu w środki ochrony osobistej.

Odnosząc się do propozycji zmian w zakresie procedury przeprowadzania rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało 

10 marca br. propozycje do ustawy o pomocy społecznej. Procedowany aktualnie projekt 

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje szczególne rozwiązania 

w przedmiotowym zakresie. Projektowany art. 15o niniejszej nowelizacji zakłada, iż z 

przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobie lub 

rodzinie, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub 

choroby zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a 

ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz

2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, 

uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub

3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy. 

Projekt będzie przedmiotem prac na najbliższym posiedzeniu sejmu.


