
Z doniesień przedstawionych na stronach rządowych wynika, że minister rodziny, pracy i polityki społecznej w liście

skierowanym do wojewodów zaapelowała o przekazanie wójtom, burmistrzom i prezydentom miast rekomendacji

w zakresie wsparcia dla osób:

▪ objętych kwarantanną

▪ znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych).

W sytuacji, kiedy osoby te nie są w stanie same zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych,

takiej pomocy udzielić ma gmina. Gmina organizuje pomoc żywnościową na podstawie przepisów ustawy o pomocy

społecznej oraz działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc dla osób objętych 
kwarantanną udzielana przez 
gminy

ALERT PRAWNY COVID-19 

COVID-19
Działania władz publicznych związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkują nakładaniem 
obowiązkowej kwarantanny – wczorajsze dane wskazują, że jest 
już nią objętych ponad 70 tys. osób. A w jaki sposób gminy mają 
udzielać wsparcia takim osobom?
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WSPARCIE GMIN Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc, o której mowa powyżej, przyznawana w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także

w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego - nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego

wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc

nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa ocena czy dana osoba lub rodzina wymaga pomocy

żywnościowej ma następować na podstawie telefonicznej weryfikacji zgłoszenia zapotrzebowania na pomoc przez

pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Na podstawie art. 48b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej*, pomoc żywnościowa może być udzielona w postaci:

gorącego posiłku 

- osobie, która własnym staraniem 

nie może go sobie zapewnić 

w formie rzeczowej 

– w postaci produktów 

żywnościowych 

ZMIANY W WYTYCZNYCH

Z opublikowanych komunikatów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika ponadto, że w związku

z wejściem w życie specustawy koronawirusowej**, MRPiPS jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019.

https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ


ALERT PRAWNY COVID-19 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

ustawa 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)
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Skontaktuj się
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W ogłoszeniu wskazuje się, że:

▪ posiłki i produkty żywnościowe mają być dostarczane przez osoby wyznaczone w danej gminie we współpracy

z wolontariuszami organizacji pozarządowych;

▪ ośrodek pomocy społecznej ma współpracować także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej,

Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej;

▪ służby te mają także rozwozić posiłki i produkty żywnościowe.

Ww. komunikaty Ministerstwa odnoszą się jednak jedynie do pomocy żywnościowej, nie wskazuje się w nich

na formy pomocy osobom objętym kwarantanną polegające na dostarczaniu produktów innych niż żywnościowe,

jak leki czy artykuły higieniczne.

Warto na marginesie zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 specustawy koronowirusowej, w związku

z przeciwdziałaniem COVID-19 wojewoda może wydawać polecenia, które podlegają natychmiastowemu

wykonaniu, obowiązujące wszystkie:

▪ organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne,

▪ organy samorządu terytorialnego,

▪ samorządowe osoby prawne,

▪ samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Z udostępnionych informacji wywodzić można, że udzielanie przez gminy pomocy w postaci gorącego posiłku

lub produktów żywnościowych ma się odbywać w ramach istniejących instrumentów prawnych. Możliwe jest

jednak zaistnienie sytuacji, w której na mocy odrębnego polecenia wydanego przez wojewodę w związku

z przeciwdziałaniem COVID-19 na gminę zostaną nałożone dodatkowe obowiązki.
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