
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Majera 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg 

Do mojego biura wpływają informacje od starostów dotyczące konieczności uregulowania prawnego za-

sad funkcjonowania domów pomocy społecznej jako instytucji sprawujących całodobową opiekę w czasie 

pandemii, szczególnie w przypadku, kiedy duża liczba pensjonariuszy i kadry jest zarażona koronawirusem. 

Obok zastosowania przez dyrektorów placówek takich rozwiązań jak wprowadzenie zakazu odwiedzin 

i zakazu opuszczania przez pensjonariuszy miejsca pobytu czy zabezpieczenie środków odkażających 

i odzieży ochronnej konieczna jest zmiana organizacji pracy domów pomocy społecznej polegająca na wye-

liminowaniu możliwości zarażenia pensjonariuszy przez personel. W tym celu konieczna jest ingerencja 

w warunki świadczenia pracy przez pracowników domów pomocy społecznej. 

Dotyczy to wprowadzenia na podstawie rządowych rekomendacji rotacyjnego czasu pracy, co skutkuje 

całkowitym odizolowaniem części personelu od możliwości zarażenia się wirusem i jest możliwe jedynie 

poprzez nieopuszczanie placówki przez pracowników nawet w czasie odpoczynku od świadczenia pracy. 

Takie zasady pracy naruszają przepisy prawa zawarte w kodeksie pracy, szczególnie w art. 133 § 1–4. 

W związku z tym starostowie proponują wprowadzenie do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych nimi sytuacji kryzysowych przepisów regulujących: 

– wprowadzenie zmian systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników, 

– zawieszenie stosowania przepisu art. 133 § 1–4 kodeksu pracy przy zachowaniu w każdej dobie nieprze-

rwanego odpoczynku dobowego, o którym jest mowa w § 1 tego artykułu, 

– zastosowanie tych uprawnień na czas nie dłuższy niż np. 16 dni kalendarzowych, 

– przepisy, na podstawie których dyrektor placówki mógłby wydać polecenie świadczenia pracy w godzi-

nach nadliczbowych w niezbędnym wymiarze oraz realizowania odpoczynku bez możliwości opuszczania 

placówki. 

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie domów pomocy społecznej i bezpieczeństwo pensjonariu-

szy proszę o rozważenie zmian prawnych umożliwiających skuteczniejszą walkę z epidemią w obszarze po-

mocy społecznej. 

Z poważaniem 

Ryszard Majer 
 


