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Pani
Maria Kamińska
Przewodnicząca
Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych
i Pomocy Społecznej

Szanowna Pani Przewodnicząca!
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r., w sprawie działań podejmowanych
w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronowirusa w domach pomocy społecznej,
uprzejmie informuję.

W kwietniu br. z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane zostało dodatkowe 20,6
mln zł na domy pomocy społecznej, na realizację 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. Przekazany podział środków nie zwierał szczegółowych wskazań co do celu ich
wydatkowania, nie ma jednak przeszkód aby środki te zostały przeznaczone na dodatkowe
wynagrodzenie pracowników domów pomocy społecznej. Ponadto, jak wskazywałam we
wcześniej korespondencji, w drugim kwartale br. planowana jest weryfikacja potrzeb
finansowych samorządów, związanych z bieżącą działalnością domów pomocy społecznej.
Dodatkowo informuję, iż obecnie realizowane są także działania mające na celu
wsparcie zarówno mieszkańców, jak i kadry domów pomocy społecznej w zakresie możliwym
do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem
Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opracowało pakiet działań służących poprawie
sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Uzyskano już zgodę MFiPR
oraz Komisji Europejskiej na przeznaczenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(wraz z niezbędnym finansowaniem ze środków krajowych) w kwocie około 500 mln zł na
wszystkie działania związane z negatywnym wpływem COVID-19 w ww. obszarze.
W ramach ww. środków, na wsparcie skierowane dla ponad 800 placówek całodobowej
opieki, w tym domów pomocy społecznej, zarezerwowano około 380 mln zł (pozostałe 130
mln zł zarezerwowano na wsparcie dzieci i pracowników placówek rodzinnych oraz innych
miejsc pieczy zastępczej, w tym domów dziecka).
Środki w wysokości około 380 mln zł planowane są do wykorzystania

przez

16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w ramach projektów wybieranych do
dofinansowania w trybie nadzwyczajnym wskazanym w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., jak również w ramach projektów będących w trakcie
realizacji przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, poprzez zwiększenie wartości ich
budżetów. Środki te zostaną 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.
Dotychczas z ww. środków, na wsparcie skierowane do domów pomocy społecznej
w związku z COVID-18, została przekazana kwota około 1 mln zł, zaś Ministerstwo na bieżąco
realizuje wszelkie niezbędne działania w celu jak najszybszego przekazania pozostałej kwoty
ww. wsparcia.
Pragnę podkreślić, iż uruchomienie ww. środków nie było możliwe we wcześniejszym
terminie ze względu na konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

Z poważaniem
Iwona Michałek
Sekretarz Stanu
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