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Z uwagą zapoznałem się z Pana wystąpieniem z 8 marca 2019 r, w którym 

podnosi Pan problem dostępności miejsc w sciironiskach dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. Podzielając pogląd, że liczba tych miejsc jest 
niewystarczająca śpieszę wyjaśnić, że składają się na to dwie przyczyny. 

Pienwsza z nich, to znaczna liczba osób potrzebujących, z których około 
połowy stanowią podopieczni gmin z całej Polski, które, zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej są właściwe dla udzielania pomocy osobom bezdomnych według klucza 
ostatniego miejsca zameldowania. Miasto stołeczne Warszawa, w przeciwieństwie 
do większości miast i gmin w kraju, szeroko stosuje udzielanie tym osobom 
schronienia na podstawie art.101 ust. 3 uznając ich szczególną sytuację osobistą-
zwłaszcza zdrowotną - za podstawę takiego działania. 

Drugim powodem niedoboru miejsc jest ograniczona wielkość oferty 
organizacji pozarządowych prowadzących placówki dla osób bezdomnych 
w Warszawie. Miasto stołeczne Warszawa od lat stosuje zasadę zlecania zadań 
z zakresu pomocy osobom bezdomnym w drodze otwartych konkursów ofert 
organizowanych w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Systematycznie zwiększamy przeznaczone na ten cel kwoty - z ok. 
6 milionów złotych w 2008 roku do ok. 15,5 miliona w roku bieżącym. Kierując się 
potrzebą zapewnienia odpowiedniej wielkości oferty pomocowej w tym zakresie, 
dotujemy wszystkie organizacje prowadzące schroniska z usługami opiekuńczymi 
w Warszawie i okolicach (do 40 km od granic Miasta), które przystąpiły do 
konkursów. 
Dążąc do zwiększenia, szczególnie deficytowej, oferty miejsc z usługami 
specjalistycznymi dla kobiet poszerzono, od 15 lutego 2019 r, zakres działania 
schroniska przy ul. Stawki wprowadzając tam - dodatkową umową dotacyjną 
z prowadzącą placówkę Wspólnotą Chleb Życia - usługi opiekuńcze. 

Informuję ponadto, że m.st. Warszawa przygotowuje inwestycje mające na 
celu stworzenie własnych placówek noclegowych dla osób bezdomnych, 
z uwzględnieniem schroniska z usługami opiekuńczymi. 

Odnosząc się do uwag dotyczących barier proceduralnych utrudniających 
w niektórych przypadkach szybkie udzielenie schronienia, w pełni podzielam Pana 
zastrzeżenia dotyczące obecnego stanu prawnego w tym zakresie. Muszę przy tym 
zaznaczyć, że przyczyną utrudnień są właśnie rozwiązania ustawowe, a nie 
wprowadzona w m.st. Warszawie procedura, która jedynie je konsumuje i nie 



stwarza nowych barier ani wymagań, służy zaś uporządkowaniu, ujednoliceniu 
i usprawnieniu działań w specyficznych warunl<ach warszawskich. Wynikają one 
zarówno z nieporównywalnej z innymi gminami skali problemu jak i z ustroju m.st. 
Warszawy, skutkującego między innymi realizacją zadań pomocy społecznej przez 
18 ośrodków pomocy społecznej. 

1 Informuję również, że pomimo opisanego stanu prawnego, mając na 
względzie konieczność skutecznego udzielania pomocy osobom bezdomnym, 
szczególnie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ich życia i zdrowia, dopuściłem 
w ogłoszeniu konkursowym możliwość interwencyjnych przyjęć osób 
nieposiadających decyzji administracyjnych o udzieleniu schronienia. Możliwość ta 
obwarowana jest wymogiem zgłoszenia tego faktu, w pierwszym dniu roboczym po 
przyjęciu, właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej celem niezwłocznego 
rozpoczęcia postępowania administracyjnego. 

Szanowny Panie Rzeczniku, z satysfakcją zapoznałem się z zamieszczonym 
na stronie internetowej Biura RPO wystąpieniem Pana do Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, w którym podnoszona jest sprawa ograniczeń wynikających 
zobowiązujących zapisów ustawy o pomocy społecznej. Dodam, że problemy 
z literalnym stosowaniem przepisów tej ustawy, wraz z sugestią przeanalizowania 
możliwości ich zmiany, mój zastępca, Paweł Rabiej przedstawił w piśmie 
z 24 grudnia 2018 r. skierowanym do tego samego Ministerstwa. Pismo to. jak 
dotąd, pozostaje bez odpowiedzi. 

Wyrażam nadzieję, że Pana autorytet spowoduje większe zainteresowanie 
przedstawicieli rządu omawianymi problemami. 
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