
RPU/43878/2818 P 

Data;2018-05-07 

M I N I S T E R S T W O 
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 

Elibieta Bojanowska 
Podsekretarz Stanu 

DPS.IV.074.1.4.2018.KC 

Warszawa, d n i ^ kwietnia 2018 r. 

Podlask: Urzad Wojewodzki 
K A N C E L A R I A 
VVPLYi-JEiO 

2018 -05' 0 7 i 
iloEczal 1;̂ ,.. 
poz rej /synit), WydZ 

podpis 

Pani/Pan 

Wojevvoda 

wg rozdzielnika 

0 

W zwi^ku z wprowadzeniem, na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy 

0 pomocy spolecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700), zmian w zakresie pomocy osobom bezdomnym, 

przekazuj? w zal^czeniu wytyczne, opracowane przez Departament Pomocy i Integracji Spolecznej 

MRPiPS, ktore ulatwi^ gminom stosowanie przepisow ustawy o pomocy spolecznej w obszarze 

przeciwdzialania bezdoninosci. 

Jednoczesnie zwracam si^ z prosb^ o przekazanie wytycznych wszystkim gminom 

1 powiatom znajduj^cym si? na terenie wojewodztwa. 
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 
Departament Pomocy i Integracji Spolecznej 

Wytyczne w zakresie pomocy osobom 
bezdomnym 

w zwi^zku z nowelizacj^ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 
(Dz. U. z2018r. poz. 700) 

Warszawa, kwiecien 2018 r. 





1. UDZIELANIE SCHRONIENIA W SCHRONISKU DLA OSOB BEZDOMNYCH 
Z USLUGAMI OPIEKUNCZYMI 

a) schronisko dla osob bezdomnych z uslugami opiekunczymi jako nowa forma 

udzielania schronienia 

Zaproponowana w art. 48a ust. 2b znowelizowanej ustawy nowa forma placowki -

schronisko dla osob bezdomnych z uslugami opiekunczymi - umozliwia swiadczenie uslug 

opiekuhczych osobom, ktore ze wzgl^du na wiek, chorob^ lub niepeinosprawnosc wymagaj^ 

cz^sciowej pomocy i opieki innych osob w zaspokajaniu niezb^dnych potrzeb zyciowych, ale 

nie vvymagaj^ uslug w zakresie swiadczonym przez jednostk? calodobowej opieki, zaklad 

opiekuhczo-leczniczy lub zaklad piel^gnacyjno-opiekunczy, o ktorym mowa w przepisach 

o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. Wprowadzenie 

nowego typu placowki ma na celu uzupelnienie dotychczasowych form udzielania schronienia 

przez gmin^, a tym samym wyeliminowanie luki w zakresie mozliwosci uzyskania pomocy 

przez osoby, ktore z powodu bezdomnosci nie maj4 mozliwosci otrzymania swiadczenia 

w postaci uslug opiekuhczych. 

Schroniska dla osob bezdomnych z uslugami opiekunczymi zapewniaj^ tymczasowe 

schronienie wraz z uslugami opiekunczymi oraz w miar^ mozliwosci wyjscie z bezdomnosci i 

uzyskanie samodzielnosci zyciowej. 

b) procedura przyznawania pobytu w schronisku dla osob bezdomnych z uslugami 

opiekunczymi 

Ustawa wskazuje wprost, ze w schronisku dla osob bezdomnych z uslugami 

opiekunczymi mog^ przebywac jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu 

tymczasowego miejsca w schronisku dla osob bezdomnych z uslugami opiekunczymi lub 

decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osob bezdomnych, wydanej 

przez gmin^. Przedmiotowe rozwi^zanie ma zapobiegac sytuacjom, w ktorych do tego rodzaju 

placowek moglyby bye kierowane osoby wymagaj^ce bardziej specjalistycznej pomocy, ktora 

moze bye realizowana w wyspecjalizowanych jednostkach calodobowej opieki b^dz tez 

w zaktadzie opiekuhczo-leczniczym lub zakladzie piel^gnacyjno-opiekuhczym. 

Jest to szczegolnie istotne w przypadku zakupu przez gmin§ miejsc w schroniskach 

prowadzonych przez rozne podmioty (np. organizacje pozarz^dowe). Zgodnie bowiem z 

przyj^t^ interpretacj^ podmiot prowadz£jcy placowk? udzielaj^c^ schronienia nie musi, w 

zakresie nie obj^tym umow^ z gmin^, dzialac zgodnie z ustaw^ o pomocy spolecznej, mog£jc 

tym samym przyjmowac osoby rowniez bez decyzji kieruj^cej wydanej przez gmin?, t j . na 





podstawie umowy zawartej z osobami. Przedmiotowa interpretacja nie ma jednak 

zastosowania w przypadku schronisk dla osob bezdomnych z ustugami opiekunczymi. 

Warunek wydania decyzji kieruj^cej do schroniska dla osob bezdomnych z usiugami 

opiekunczymi uniemozliwi zatem podmiotowi prowadz^cemu podszywanie si^ pod tego typu 

placowk^ (na prowadzenie, ktorej nie jest wymagane posiadanie zezwolenia wojewody), 

podczas gdy zawarlby z gmin^ umow^ na zapewnienie schronienia z usiugami opiekunczymi 

np. jedynie dla 5 osob bezdomnych - natomiast w pozostalym zakresie udzielalby dowolnej 

liczbie osob (niekoniecznie bezdomnych) okreslonych uslug calodobowej opieki na podstawie 

umowy cywilno-prawnej zawartej z osobami, nie posiadaj^c zezwolenia na tak^ dzialalnosc, 

wymaganego zgodnie z art. 67 - 69 ustawy. 

Co istotne - w przypadku schroniska dla osob bezdomnych z usiugami opiekunczymi 

osoba bezdomna nie musi podpisywac kontraktu socjalnego aby zostac do niego skierowana. 

c) wyj^tek od standardowej procedury 

Osob? posiadaj^Cci decyzj? o skierowaniu do domu pomocy spolecznej uznaje si? za 

osob? wymagaj^c^ calodobowej opieki, co generalnie, bior^c pod uwag? brzmienie art. 48a ust. 

2b, uniemozliwia jej przyj?cie do schroniska dla osob bezdomnych z usiugami opiekunczymi 

w sytuacji oczekiwania na miejsce w domu pomocy spolecznej. 

W znowelizowanym art. 48a dopuszcza si? jednak wyjatek od zasady, zgodnie z ktor^ 

schronisko dla osob bezdomnych z usiugami opiekunczymi zapewnia osobom bezdomnym, 

ktore ze wzgl?du na wiek, chorob? lub niepelnosprawnosc wymagaj^ cz?sciowej pomocy 

i opieki innych osob w zaspokajaniu niezb?dnych potrzeb zyciowych, ale nie wymagaj^ uslug 

w zakresie swiadczonym przez jednostk? calodobowej opieki. Tym wyj^tkiem uregulowanym 

w art. 48a ust. 2d jest pob>1 w schronisku dla osob bezdomnych z usiugami opiekunczymi 

osob, ktore posiadaj^ decyzj? o skierowaniu do domu pomocy spolecznej, na okres oczekiwania 

na umieszczenie w domu pomocy spolecznej, nie dluzej jednak niz 4 miesi^ce i wyi^cznie 

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach. 

Powyzsze rozwiqzanie stanowi odpowiedz na potrzeby osob bezdomnych 

wymagaj^cych calodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepelnosprawnosci, 

niemog^cych samodzielnie funkcjonowac vv codziennym zyciu, ktore juz posiadaj^ decyzj? 

o skierowaniu do domu pomocy spolecznej, jednak przez pewien czas oczekuj^ jeszcze na 

umieszczenie w odpowiedniej placowce. Konieczne jest wi?c zapewnienie tym osobom 

miejsca, w ktorym moglyby zostac obj?te wsparciem do momentu przyj?cia do domu pomocy 

spolecznej. 





Nalezy jednak podkreslic, ze to na gminie spoczywa obowi^zek znalezienia miejsca 

w odpowiedniej placowce opieki calodobowej, nie zas na podmiocie prowadz^cym schronisko 

dla osob bezdomnych z uslugami opiekunczymi. 

d) wyodrf bnienie miejsc dla osob nie wymagaj^cych uslug opiekunczych 

Dopuszcza si§ mozliwosc powstawania schronisk dla osob bezdomnych z usiugami 

opiekunczymi z wydzielonymi miejscami dla osob nie wymagaj^cych uslug opiekunczych. 

Jezeli wi^c schronisko dla osob bezdomnych z uslugami opiekunczymi b^dzie posiadalo takze 

miejsca przeznaczone dla osob nie wymagaj^cych uslug opiekunczych, wowczas gmina b^dzie 

mogla skierowac do takiej placowki osoby bezdomne zdolne do samoobslugi i nie wymagaj^ce 

uslug opiekunczych. 

Osoby te b^d^ jednak zobowi^zane do podpisania kontraktu socjalnego (art. 48a ust. 2). 

Jedynie w przypadku, gdy osoba bezdomna zostanie skierowana do schroniska przez gmin? 

miejsca pobytu tej osoby (na podstawie art. 101 ust. 3), nie ma koniecznosci zawierania 

kontraktu socjalnego z osob^ bezdomn^. Ponadto do miejsc przeznaczonych dla osob zdolnych 

do samoobslugi, nie wymagaj^cych uslug opiekunczych - obowi^zuj^ standardy okreslone dla 

zwyklych schronisk dla osob bezdomnych. 

e) odplatnosc za pobyt vv schronisku dla osob bezdomnych z uslugami opiekunczymi 

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

0 pomocy spolecznej schronisko dla osob bezdomnych z ushigami opiekunczymi rowniez zalicza 

si^ do jednego z rodzajow osrodkow wsparcia w rozumieniu przedmiotowej ustawy. Wobec 

powyzszego zastosowanie znajduje tu przepis art. 97 ust. 5 przywolanej ustawy: Radapowiatu lub 

rada gminy w drodze uchwafy ustala organizacj§ oraz szczegdiowe zasady ponoszenia odpiatnosci 

za pobyt w osrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Co wi^cej, przej^cie realizacji zadania publicznego przez gmin^ na mocy porozumienia 

mi^dzygminnego nie oznacza utraty uprawnien prawotworczych do stanowienia prawa 

miejscowego przez gmin^ przekazuj^c^ realizacj? zadania w drodze porozumienia. Uchwala rady 

gminy ustalaj^ca organizacj^ oraz szczegolowe zasady ponoszenia odplatnosci za pobyt 

w osrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest bowiem aktem prawa miejscowego, wobec 

czego kazda gmina powinna wydac swoj^ uchwal^ w przedmiotowym zakresie. 

Zatem, w zaleznosci od progow dochodowych okreslonych w uchwale rady gminy, 

osoba bezdomna, korzystaj^ca ze wsparcia w schronisku dla osob bezdomnych z uslugami 

opiekunczymi, moze zostac obci^zona kosztami pobytu w przedmiotowej placowce. 





2. R E J E S T R MIEJSC, W K T O R Y C H GMINA U D Z I E L A T Y M C Z A S O W E G O 

SCHRONIENIA, PROWADZONY P R Z E Z W O J E W O D ^ 

W odpowiedzi na w^tpliwosci zgiaszane przez wojewodow i organizacje pozarz^dowe, 

zwi^zane z interpretacj^ przepisow dotycz^cych dotychczasowego rejestru placowek 

udzielaj^cych tymczasowego schronienia, wprowadzono rejestr miejsc udzielania przez gminy 

tymczasowego schronienia, doprecyzowuj4c jednoczesnie zapisy w tym zakresie. 

Prowadzenie przez wojewod? rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia 

w schroniskach dla osob bezdomnych, schroniskach dla osob bezdomnych z uslugami 

opiekunczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach ma na celu zapewnienie maksymalnego 

dost^pu do informacji 0 miejscach tymczasowego schronienia dla osob bezdomnych 

i wszystkich potrzebuj^cych wsparcia w tej formie. Pozwala rowniez na weryfikacj?, ktore 

gminy wywi^zuj^ si? z obligatoryjnego zadania, okreslonego w art. IVust. 1 pkt 3 ustawy 

o pomocy spolecznej, polegaj^cego na udzieleniu tymczasowego schronienia osobom tego 

pozbawionym. 

Ustawa wprost wskazuje zakres danych gromadzonych w rejestrze miejsc udzielania 

tymczasowego schronienia. Powinien zawierac: 

1) wykaz miejsc, w ktorych gmina udziela tymczasowego schronienia, 

2) dane identyfikacyjne podmiotu prowadz^cego placowk?, 

3) liczba miejsc w poszczegolnych formach placowek; 

4) w przypadku miejsc w placowce, ktore gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie 

zawartego porozumienia, dane identyfikuj^ce gmin? (wojewodztwo i nazw? gminy), 

z ktor^ zawarto porozumienie oraz liczb? miejsc w placowce, ktorych dotyczy 

porozumienie. 

Do dokonania zgloszenia do rejestru prowadzonego przez wojewod?, a takze do 

zglaszania wszelkich zmian danych obj?tych rejestrem, w terminie 14 dni od ich zaistnienia, 

zobowi^zana jest gmina prowadz^ca placowk?, zlecaj^ca prowadzenie placowki na podstawie 

art. 25 ust. 1 ustawy 0 pomocy spolecznej lub gmina, ktora zawarla umow? z podmiotem 

niepublicznym na zakup uslugi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, 

w placowce prowadzonej przez podmiot niepubliczny. Wojewoda natomiast jest zobligowany 

do biez^cego aktualizowania danych zglaszanych do rejestru. 

Z uwagi na nieefektywnosc oglaszania raz w roku danych z rejestru w wojewodzkim 

dzienniku urz?dowym, w znowelizowanym art. 48a ust.l3 zrezygnowano z tej formy 

oglaszania danych z rejestru na rzecz udost^pniania na biez^co danych z rejestru na stronie 





internetowej urz?du wojewodzkiego. 

3. W Y J 4 T E K OD KONIECZNOSCI ZAWARCIA K O N T R A K T U SOCJALNEGO 

Z O S O B 4 K I E R O W A N ^ DO SCHRONISKA DLA OSOB BEZDOMNYCH 

Skierowanie osoby bezdomnej do schroniska dla osob bezdomnych przez gmin? 

miejsca pobytu, na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy spolecznej (tj . w przypadkach 

szczegolnie uzasadnionych sytuacjq osobistq osoby ubiegaj^cej si? o schronienie, w sprawach 

niecierpi^cych zwloki np. w trakcie mrozow zagrazaj^cych zyciu osob bezdomnych) mozliwe 

jest bez koniecznosci wczesniejszego podpisania przez osob? bezdomn^ kontraktu socjalnego. 

Zgodnie bowiem ze standardow^ procedure, wynikaj^c^ z ustawy o pomocy spolecznej, 

kontrakt socjalny powinien bye sporz^dzony i podpisany po przeprowadzeniu wywiadu 

srodowiskowego, ale przed wydaniem stosownej decyzji administracyjnej o przyznaniu 

schronienia. Poniewaz kontrakt socjalny moze wiqzac si? z pewnymi zobowi^zaniami 

fmansowymi, powinien bye zawarty przez pracownika socjalnego zatrudnionego w osrodku 

pomocy spolecznej gminy ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt staly, gdyz 

zgodnie z art. 101 ust. 2, 3 i 7 ustawy o pomocy spolecznej, to gmina ostatniego miejsca 

zameldowania osoby bezdomnej odpowiada za ostateczne sfmansowanie udzielanych osobie 

bezdomnej swiadczeri. 

W sytuacji nie wymagajqcej szczegolnego trybu, udzielaj^c schronienia osobie 

bezdomnej poza gminq ostatniego zameldowania na pobyt staly (np. na mocy 

porozuraienia mi?dzygminnego), rowniez konieczne jest zawarcie kontraktu socjalnego -

z tym, ze ustawodawca nie narzucil procedury przeprowadzenia przedmiotowej czynnosci. 

Zatem, w zaleznosci od okolicznosci, gmina ostatniego miejsca zameldowania moze 

wykorzystac jedn^ z kilku mozliwosci sporz^dzenia niniejszego dokumentu. Jednq z nich jest 

wezwanie osoby do osobistego stawienia si? w osrodku pomocy spolecznej celem zawarcia 

kontraktu socjalnego. 

• Kolejn^ z mozliwosci jest zawarcie w kontrakcie kluczowych zobowi^zah przez gmin? 

ostatniego miejsca zameldowania osoby bezdomnej (np. na podstawie informacji przekazanych 

w rodzinnym wywiadzie srodowiskowym, sporz^dzonym przez osrodek w miejscu pobytu), a 

nast?pnie przeslanie dokumentu do osrodka pomocy spolecznej wlasciwego ze wzgl?du na 

miejsce pobytu osoby bezdomnej. Wowczas, za posrednictwem i we wspoipracy z tamtejsz^ 

jednostk^, osoba bezdomna moze podpisac kontrakt socjalny w miejscu pobytu. 

Osrodek pomocy spolecznej w miejscu pobytu moze rowniez zaproponowac pewne 

rozwi^zania, ktore moglyby znalezc si? w kontrakcie socjalnym, gdyz posiada szczegolow^ 
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wiedz^ na temat mozliwosci udzielenia pomocy dost^pnych na danym obszarze. Wspolpraca 

w tym zakresie z osrodkiem pomocy spolecznej w miejscu pobytu osoby bezdomnej jest istotna 

rowniez z punktu widzenia efektywnosci dzialah przewidzianych w kontrakcie, gdyz tresc 

dokumentu powinna wskazywac na to, kto b^dzie jego realizatorem oraz kto i w jakim zakresie 

b^dzie wspolpracowal z osob^ bezdomn^ w wypelnianiu celow i postanowieh tego kontraktu. 

Nalezy jednak podkreslic, ze to pracownik socjalny zatrudniony w osrodku pomocy 

spolecznej gminy ostatniego miejsca zameldowania napobyt staly powinien formalnie zawrzec 

z osob^ bezdomn^ kontrakt socjalny. Gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt staly 

jest bowiem wlasciwa do przyznania schronienia osobie bezdomnej i skierowania jej do 

schroniska. 

W zwi^zku z trudnosciami jakie moglyby wi^zac si^ z praktyczn^ realizacj^ takiego 

sposobu post^powania w sytuacjach naglych, gdy konieczna jest natychmiastowa pomoc 

osobom bezdomnym, zrezygnowano w tym przypadku z wymogu zawarcia z osob^ 

bezdomn^ kontraktu socjalnego. Przedmiotowe rozwi^zanie usprawni proces udzielania 

pomocy osobie bezdomnej w miejscu jej pobytu. 

. Nalezy jednoczesnie podkreslic, ze gdy tylko ustan^ szczegolne okolicznosci, na 

podstawie ktorych swiadczenie z pomocy spolecznej zostalo przyznane przez gmin? miejsca 

pobytu osoby bezdomnej, to gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt staly b^dzie 

wlasciw^ miejscowo do udzielenia pomocy osobie bezdomnej. Wowczas konieczne rowniez 

b^dzie zawarcie kontraktu socjalnego zgodnie z opisanq powyzej standardow^ procedure. 

4. P O Z O S T A L E ZAGADNIENIA 

a) zmiana upowaznienia ustawowego do wydania przez ministra rozporz^dzenia, 

dotycz^cego standardow obiektow, w ktorych udziela si§ schronienia osobom 

bezdomnym oraz swiadczonych w nich uslug 

Zmiana brzmienia upowaznienia ustawowego polega m.in. na dodaniu nowej formy 

placowek - schronisk dla osob bezdomnych z uslugami opiekunczymi. Podobnie jak 

w przypadku ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osob bezdomnych, konieczne jest 

okreslenie w rozporz^dzeniu standardu obiektow, w ktorych b^d^ prowadzone schroniska 

z uslugami opiekunczymi, standardu podstawowych uslug, ktore b^d^ w nich swiadczone. Co 

istotne - rozporz^dzenie b^dzie okreslalo „minimalny standard", a nie jak dotychczas 

„standard", co znacz^co ograniczy w^tpliwosci interpretacyjne i umozliwi udzielanie pomocy 

rowniez w oparciu o wyzsze standardy. 

Ponadto kwestie dotycz^ce kwalifikacji osob swiadcz^cych uslugi w placowkach 
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udzielaj^cych schronienia osobom bezdomnym, okreslone dotychczas w rozporz^dzeniu, 

zostaiy uregulowane w ustawie o pomocy spolecznej, przy czym regulacje te nie ulegly 

zmianie. 

b) Wydluzenie terminu dostosowy>vania do standardow placowek udzielaj^cych 

schronienia 

W zwi^zku ze zmian^ upowaznienia ustawowego zawartego w art. 48a ust. 14 ustawy 

i koniecznosci^ wydania, przez ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spoiecznego, 

nowego rozporz^dzenia okreslaj^cego minimalne standardy w noclegowniach, schroniskach 

dla osob bezdomnych i ogrzewalniach (ktore moze zawierac odmienne od obowi^zuj^cych w 

chwili obecnej rozwi^zania), wprowadzony zostai przepis przejsciowy umozliwiaj^cy 

dostosowanie do nowych standardow przez podmioty prowadz^ce tego typu placowki w dniu 

wejscia w zycie ustawy. Zatem podmioty prowadz^ce, w dniu wejscia w zycie ustawy, 

ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osob bezdomnych, niespelniaj^ce standardow, 

0 ktorych mowa w zmienianym art. 48a ust. 14 ustawy, ŝ  obowi^zane dostosowac do tych 

standardow przedmiotowe placowki, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

W praktyce, przepis przejsciowy gwarantuje rowniez podmiotom prowadz^cym w dniu 

wejscia w zycie ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osob bezdomnych, ktore, 

zgodnie z prawem (art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy 

spolecznej Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, z pozn. zm.) nie dostosowaiy si? jeszcze do standardow 

okreslonych w dotychczas obowi^zuj^cym rozporz^dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardow noclegowni, schronisk dla 

bezdomnych i ogrzewalni - mozliwosc dostosowania si? bezposrednio do standardow dla 

ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osob bezdomnych okreslonych na podstawie 

rozporz^dzenia wydanego na podstawie art. 48a ust. 14 w brzmieniu nadanym nowelizacj^ 

ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

c) Zmiana terminu na uzupetnienie kvvaliflkacji przez osoby swiadczqce uslugi na 

stanowisku opiekuna w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych lub 

ogrzewalniach 

Osoby swiadcz^ce uslugi na stanowisku opiekuna w noclegowniach, schroniskach dla 

bezdomnych lub ogrzewalniach, ktore w dniu wejscia w zycie nowelizacji nie posiadaly 

kwalifikacji wymaganych dla osob swiadcz^cych te uslugi, maj^ mozliwosc dalszego 

swiadczenia tych uslug, jednak nie dluzej niz do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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