Katowice, 10-04-2017
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Wydział Polityki Społecznej
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
PSI.941.27.2017

PANI / PAN
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Szanowni Państwo;

Uprzejmie informuję, że Pani Justyna Pawlak Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy
i

Integracji

Społecznej

Ministerstwa

Rodziny,

Pracy

i

Polityki

Społecznej

w

piśmie

nr DPS.IV.5115.3.2.2017.IR z 31 marca 2017 r., zwróciła się z prośbą o zaktualizowanie bazy placówek
realizujących zadanie własne obligatoryjne gminy - udzielenie schronienia1.

 Zmiany legislacyjne dotyczące placówek noclegowych dla osób bezdomnych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1310) wprowadziła szereg zmian dotyczących placówek noclegowych dla osób bezdomnych.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 930 ze zm.), tymczasowe schronienie może zostać udzielone osobom bezdomnym poprzez
3 kategorie placówek dla osób bezdomnych: noclegownię, schronisko dla osób bezdomnych i
ogrzewalnię.
Z treści ustawy o pomocy społecznej usunięto sformułowanie „domy dla bezdomnych”
– pozostawiając termin „schronisko dla bezdomnych”, co miało na celu ujednolicenie nazewnictwa placówek
świadczących usługi dla osób bezdomnych. Dotąd bowiem oferowały one często te same usługi, działając
jedynie pod inną nazwą (np. schronisko/hostel/dom dla bezdomnych). W związku z tym, placówki, które do
tej pory funkcjonowały pod nazwą „dom dla osób bezdomnych” powinny zmienić nazwę i funkcjonować
dalej jako „schronisko dla osób bezdomnych” - w celu dostosowania się do aktualnego stanu prawnego.
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Dotychczasowa tabela zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej (link: POMOC SPOŁECZNA → BEZDOMNOŚĆ → Wykaz placówek zapewniających
wsparcie osobom bezdomnym)

Art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej wprowadził ponadto delegację ustawową, która
zobowiązała ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia w drodze
rozporządzenia:
1)

standardu

podstawowych

usług

świadczonych

w

noclegowniach,

schroniskach

dla

osób

bezdomnych i ogrzewalniach,
2)

kwalifikacji osób świadczących usługi w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych
i

ogrzewalniach,
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3)

standardu obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych
i ogrzewalnie

-

kierując się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych placówek właściwego
wsparcia.
Wypełnieniem wspomnianej delegacji jest projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (nad którym
prace dobiegają już końca).
Regulacje dotyczące placówek udzielających schronienie dla osób bezdomnych przedstawione
w ustawie o pomocy społecznej a także rozwiązania, które są (zgodnie z upoważnieniem ustawowym)
przedstawione w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
standardów ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych – dotyczą jedynie placówek, które
wchodzą w system pomocy społecznej, tj. placówek, których działalność jest finansowana przez gminy
(prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, prowadzonych na zlecenie jednostek
samorządu terytorialnego, placówek z którymi jednostki samorządu terytorialnego mają zawarte umowy).
Zwracam ponadto uwagę, że regulacje ustawy o pomocy społecznej nie przewidują,
aby placówki noclegowe dla osób bezdomnych (wymienione w art. 48a) udzielały wsparcie
dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży.
Właściwymi placówkami, które powinny udzielać takie wsparcie matkom z małoletnimi dziećmi oraz
kobietom w ciąży są domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Działalność ww. placówek określają odrębne rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
(Dz.U. z 2005 r. nr 43 poz. 418) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego
2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. nr
50 poz. 259).

 Wykaz placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych
Dzięki współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wszystkich Wydziałów Polityki
Społecznej w 2008 r. powstał internetowy Wykaz placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych,
z podziałem na województwa, w której można w łatwy sposób wyszukać potrzebne informacje (np. wg
województwa, miasta, dzielnicy, typu placówki, czy typu udzielanych usług). Baza zamieszczona jest na stronie
internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link: POMOC SPOŁECZNA → BEZDOMNOŚĆ
→ Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym).
W świetle opisanych wcześniej zmian dotyczących placówek noclegowych dla osób bezdomnych,
które wprowadzono do ustawy o pomocy społecznej – konieczne jest wprowadzenie adekwatnych zmian
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do tabeli z bazą placówek realizujących zadanie własne obligatoryjne gminy - udzielenie schronienia
(dotychczasowa nazwa tabeli: Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych).
Wzór poprawionej tabeli z bazą placówek realizujących zadanie własne obligatoryjne gminy udzielenie schronienia, która uwzględnia wprowadzone ostatnio zmiany prawne, został umieszczony
w Centralnej Aplikacji Statystycznej, w module PS, w jednorazowym sprawozdaniu o symbolu
PS-PSI-Placowki_Schronienie-2017-MD, które należy wypełnić w terminie do 14 kwietnia 2017r.
Do tabeli należy wpisywać jedynie placówki wymienione w art. 48a ustawy o pomocy społecznej,
tj.: schroniska dla osób bezdomnych, noclegownie i ogrzewalnie – które wchodzą w system pomocy
społecznej (których działalność jest finansowana przez gminy), przy czym w nazwie placówki, w
zależności od typu placówki, powinno znaleźć się sformułowanie „Schronisko” lub „Noclegownia” lub
„Ogrzewalnia”.
Zwracam jednocześnie uwagę, że niedopuszczalna jest nazwa placówki typu: „Schronisko dla
bezdomnych kobiet z dziećmi”. Właściwa nazwa dla tego typu placówki powinna brzmieć: Dom dla
samotnej matki z dzieckiem. Należy w takim przypadku uwzględnić rzeczywiście prowadzony przez
placówkę rodzaj działalności i jeśli placówka nie spełnia wymagań określonych w art. 48a ustawy o pomocy
społecznej - nie wpisywać placówki do tabeli.
Uprzejmie proszę o wypełnianie tabeli przedmiotowego sprawozdania jednorazowego, zgodnie
z przedstawionymi powyżej wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załącznik:
Wzór tabeli z bazą placówek realizujących zadanie własne obligatoryjne gminy - udzielenie schronienia.

Z poważaniem
Ewa Niewiara
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
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Otrzymują:
1. Adresaci.
2. Aa.
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