
RPW/76380/2018 P 
D a ta : 2018 - 12-27

M INISTERSTW O  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, dnia «20 grudnia 2018 r.

Elżbieta Bojanowska 
Podsekretarz Stanu

DPS.IV.071.4.1.2018. AK

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

ZAŁ..

2018 -12- 2 7
Pan

Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika Praw 

Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2018 r., znak 111.7065.193.2018.JJ, w 

sprawie tematów poruszonych na posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. przeciwdziałania 

bezdomności, proszę przyjść poniższe wyjaśnienia.

Wiodącym tematem spotkania był problem udzielania świadczeń na podstawie ustawy 

z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. W tym miejscu należy przypomnieć, że każda 

gmina musi realizować zadania określone w art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, polegające na 

udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. Tak jak wspomniano w piśmie, art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, 

określający właściwość miejscową organu wydającego decyzję administracyjną o przyznaniu 

świadczenia, w tym o udzieleniu schronienia, nie powinien ograniczać osobom bezdomnym 

wolności poruszania się po terytorium RP oraz wyboru przez nich miejsca pobytu. Wskazanie 

gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały jako właściwej do udzielenia świadczeń 

z pomocy społecznej osobom bezdomnym wynika z konieczności określenia w jasny 

i precyzyjny sposób, która gmina jest właściwa miejscowo do udzielenia świadczenia osobie 

bezdomnej, a tym samym do ponoszenia wydatków z tego tytułu. Ww. przepis zapobiega zatem 

powstawaniu w sporów o właściwość między gminami i określa jednoznacznie płatnika 

świadczeń z pomocy społecznej.
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Odnosząc się do kwestii kontraktu socjalnego z osobą bezdomną kierowaną do 

schroniska dla osób bezdomnych, warto zaznaczyć, że ministerstwo planuje wprowadzić 

zmiany w ustawie o pomocy społecznej, poprzez doprecyzowanie przepisu w zakresie 

procedury zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną, który ułatwi sam tok 

postępowania jak i odpowiedzialność za jego realizację.

Projekt ustawy nie przewiduje natomiast zmiany w zakresie pomocy bezdomnym jako zadania 

zleconego z zakresu administracji rządowej.
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