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M INISTER  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, dnia stycznia 2019 r.

DPS.IV.5115.3.3.2018.KS

BIURO RZECZNIKA  
PRAW OBYWATELSKICH Pan

Adam Bodnar

ZAŁ. NR

Rzecznik Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 29 listopada 2018 r., znak: IV.002.2.2016.ZŚ, 

w sprawie rekomendacji dotyczących wprowadzenia zmian w Ogólnopolskim badaniu liczby 

osób bezdomnych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, w piśmie 

z dnia 25 października 2018 r., przedstawiła szereg postulatów związanych z przygotowaniem 

oraz przeprowadzaniem Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Stąd też w dniu 11 

grudnia 2018 r. w Zabrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z członkami Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu 

Bezdomności, na którym omawiano przedstawione propozycje zmian.

W drodze konstruktywnej dyskusji, w wyniku uzgodnień zawartych pomiędzy 

uczestnikami spotkania, większość zaproponowanych modyfikacji znalazła zastosowanie bądź 

zostanie wdrożona w tegorocznej edycji badania, planowanej w nocy z 13 na 14 lutego br. 

Dotyczy to m.in. poprawy przygotowania do przeprowadzenia badania poprzez wcześniejszą 

publikację informacji dotyczących przedsięwzięcia oraz organizację szkoleń w Urzędach 

Wojewódzkich dla osób prowadzących badanie, wyodrębnienia kategorii wiekowej 18-25 lat 

przy opracowaniu danych, a także podania w raporcie badania szczegółowych danych dla 

ośrodków miejskich według wielkości miast, a nie jak dotychczas w rozbiciu na miasta 

wojewódzkie. Ponadto Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej, który zgodnie 

z rekomendacjami stanowi integralną część badania, został uzupełniony o wskazane pytania, tj.
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dotyczące gminy ostatniego zameldowania i obywatelstwa oraz zmodyfikowany w zakresie 

pytania o przyczyny bezdomności.

Informacja na temat tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania liczby osób 

bezdomnych, wraz z ogólnymi wskazówkami sposobu realizacji badania, orientacyjną wersją 

tablic sprawozdania oraz wzorem Kwestionariusza dotyczącego osoby bezdomnej, zostały 

opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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