
Uchwała nr … 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia … września 2019r. 

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie ustalania właściwości miejscowej gminy dla 

osób dotkniętych kryzysem bezdomności oraz zlikwidowania ograniczenia czasowego 

dla przyznawania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do 

domu pomocy społecznej 

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz  § 10 rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 

w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2052) uchwala się 

stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie konieczności wprowadzenia 

zmiany w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. w zakresie ustalania 

właściwości miejscowej gminy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności oraz 

zlikwidowania ograniczenia czasowego dla przyznawania tymczasowego schronienia w 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które 

posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. 

 

§ 1 

1. Rada Działalności Pożytku Publicznego wnioskuje o pilną zmianę zapisów Ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. odnośnie do sposobu ustalania 

właściwości miejscowej gminy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności.  

2. Rada proponuje zmianę brzmienia ust 2 art. 101 Ustawy o pomocy społecznej. 

Brzmienie dotychczasowe:  

W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca 

zameldowania tej osoby na pobyt stały. 

Brzmienie proponowane: 

W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina według miejsca pobytu 

osoby ubiegającej się o świadczenie. 

 

§ 2 

1. Rada Działalności Pożytku Publicznego wnioskuje o pilną zmianę zapisów 

Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. odnośnie ograniczenia 

czasowego dla przyznawania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję 

o skierowaniu do domu pomocy społecznej. 



2. Rada proponuje zmianę brzmienia ust 2d art. 48a Ustawy o pomocy społecznej 

polegającą na wykreśleniu słów: jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące. 

Brzmienie dotychczasowe:  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom 

bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez 

okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż 

przez 4 miesiące.  

Brzmienie proponowane: 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom 

bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez 

okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 
 

Art. 101. Ust 1 i 2  Ustawy o pomocy społecznej ustalają właściwość miejscową 

gminy dla osoby bezdomnej na gminę ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt 

stały. Rodzi to wiele problemów dla tych osób oraz dla gmin. Na przykład wymaga 

rozwiązania problem pochówku osób bezdomnych. Czas oczekiwania na pogrzeb to niekiedy 

kilka miesięcy. Gminy przerzucają odpowiedzialność pomiędzy siebie, poszukują rodzin co 

trwa niekiedy bardzo długo.  

Podobnie występuje problem z pobytem osób bezdomnych w schroniskach 

świadczących usługi opiekuńcze oraz z innymi świadczeniami. Gminy ostatniego miejsca 

zameldowania takich osób na pobyt stały nie chcą refundować kosztów, tylko postulują 

odesłanie podopiecznego z powrotem. Oczywiście nie jest to możliwe, ponieważ Ci ludzie nie 

chcą tam wracać i mają do tego prawo. Środki i tak pochodzą z budżetu Państwa, więc nie  

jest to problem finansowy a jedynie ewidencyjny. 

Przepis ten należy upodmiotowić, by dostosować go do potrzeb osób 

zainteresowanych. 

Art. 48a ust. 2d  określa sztywno możliwy czas przebywania w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o 

skierowaniu do domu pomocy społecznej na 4 miesiące. Jest to okres w którym osoba 

bezdomna powinna być umieszczona w domu pomocy społecznej. 

Niestety praktyka wskazuje, że jest to okres niemożliwy do uzyskania. W praktyce wynosi od 

kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy. Wyrzucenie „na bruk” takiej osoby po 4 miesiącach 

jest niehumanitarne i niemoralne. 

Poza tym placówki, które dopuszczą się przedłużenia tego okresu są karane grzywną. 

Należy tę fikcję zlikwidować. 


