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           SGiPW/204/2020                                                                  Poznań, 26.10.2020 r.      
 
                            

Pan  
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

                                                                                      

Szanowny Panie Premierze 

 

     Sytuacja epidemiczna w kraju przybiera bardzo niepokojące rozmiary. Oprócz osób 

zarażonych i hospitalizowanych, dość szybko rozrasta się grupa osób pozostających                    

w kwarantannie. Aktualnie kwestia ta dotyczy już prawie pół miliona obywateli, co w wielu 

wypadkach stanowi duże wyzwanie organizacyjne dla lokalnych służb i organizacji 

wolontariatu.  

     Biorąc pod uwagę ów fakt, zwracam się do Pana Premiera z propozycją zorganizowania 

specjalnego funduszu wsparcia finansowego z budżetu Państwa dla obsługi osób 

znajdujących się w kwarantannie. Dla wielu z nich pozostanie w izolacji, to brak 

możliwości podjęcia pracy oraz zarobku, co wiązać się może z nagłym pogorszeniem 

jakości życia. Jednocześnie nie wszyscy objęci zakazem opuszczania miejsca 

zamieszkania mogą liczyć na wsparcie osób trzecich m.in. w zdobywaniu żywności, co przy 

lawinowo rosnącej liczbie takich osób, może wiązać się z istotnymi problemami. Problem 

ten szczególnie dotyczyć może seniorów i osoby znajdujące się w grupie podwyższonego 

ryzyka.    

     Na realizację propozycji pozwala art. 21. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który dodał  w Ustawie 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 23) w art. 51 ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z budżetu państwa mogą być udzielane właściwym jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań wynikających z przepisów 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  

     Stworzenie systemowej dla całego kraju dotacji celowej, pozwalającej na sfinansowanie 

w określonej kwocie na osobę, zakupu m.in. środków spożywczych czy leków, a także 

transportu do ośrodków odbywania kwarantanny, byłoby ważnym wsparciem zarówno dla 

osób znajdujących się w odosobnieniu jak i lokalnych instytucji. Działania realizowane np. 

poprzez ośrodki pomocy społecznej, czy gminne centra zarządzania kryzysowego,              

np. w formule bonu, czy talonu, pozwoliłyby także na wzmożenie aktywności lokalnych 

przedsiębiorców (restauratorzy, firmy kurierskie, apteki), którzy dostarczając codzienne 

sprawunki, mogliby utrzymać swoją działalność pomimo ostatnich ograniczeń.   

     Jestem przekonany, że taka formuła działania byłaby wyrazem wsparcia i solidarności 

wobec izolowanych z powodu pandemii osób, wzmacniając ich wolę do pozostania  

w domach. Samorządy lokalne po spełnieniu określonych formalności z pewnością chętnie 

włączyłyby się w realizację takiego programu.   

 

                                               Z poważaniem 
 
                                                                                              Jacek Gursz  
 
                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 
 
Do wiadomości: 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej  
Wojewoda Wielkopolski  
JST z Wielkopolski  
 


