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Wprowadzenie
Konstytucja RP stanowi, że władze pu-
bliczne prowadzą politykę sprzyjającą za-
spokojeniu potrzeb mieszkaniowych oby-
wateli, w szczególności przeciwdziałają 
bezdomności, wspierają rozwój budow-
nictwa socjalnego oraz popierają działa-
nia obywateli zmierzające do uzyskania 
własnego mieszkania1. Obywatel pozo-
stający bez pracy nie z własnej woli i nie-
mający innych środków utrzymania ma 

prawo do zabezpieczenia społecznego, 
którego zakres i formy określa ustawa2. 
Szczegółową organizację i zasady udzie-
lania pomocy społecznej, w tym dla osób 
bezdomnych, reguluje ustawa o pomo-
cy społecznej3. Najwyższa Izba Kontroli 
w 2013 r. przeprowadziła z własnej ini-
cjatywy4 – w ramach badania wypełnia-
nia przez państwo funkcji opiekuńczych 
– kontrolę „Działania administracji pu-
blicznej na rzecz bezdomnych” 5.

Wypełnianie przez państwo funkcji opiekuńczych

Działania administracji publicznej 
na rzecz bezdomnych

Bezdomność jest kategorią wykluczenia społecznego i  stanowi rzeczywisty problem 
nawet dla najbogatszych społeczeństw. Do przyczyn bezdomności zalicza się sytuację 
społeczno-ekonomiczną, w tym wzrost bezrobocia, a także patologie – alkoholizm, prze-
stępczość, odrzucenie lub brak opieki ze strony najbliższych oraz takie okoliczności,  
jak trwały rozpad więzi formalnych lub nieformalnych oraz przemoc w  rodzinie. 
W Polsce są one po części skutkiem przemian społeczno-ustrojowych, a przeciwdzia-
łanie bezdomności jest obowiązkiem państwa.

PAWEŁ ADAMOWICZ

1 Art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (DzU.1997.78.483 ze zm.).
2 Jw., art. 67 ust. 2. Art. 68 ust. 2 Konstytucji RP stanowi ponadto, że obywatelom, niezależnie od ich 

sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanej ze środków publicznych.

3 Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (DzU.2015.163 ze zm.); dalej w skrócie: „ups”.
4 Art. 6 ust. 1 ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU.2012.82 ze zm.).
5 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli Działania administracji publicznej na rzecz 

bezdomnych, nr ewid. 20/2014/P/13/113/KPS, kwiecień 2014 r.
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W Polsce zjawisko bezdomności6 ma 
charakter stały i według szacunków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(MPiPS), osób bezdomnych7 jest około 
30 tys. Pomoc kierowana w formie kon-
traktów socjalnych czy indywidualnych 
programów wychodzenia z bezdomności 
obejmuje co roku około 3 tys. z nich. To 
może wydawać się sporo, bo stanowi aż 
10% wszystkich żyjących bez dachu nad 
głową, ale mimo to liczba osób bezdom-
nych utrzymuje się na stałym poziomie. 
Nie funkcjonują zatem skutecznie dotych-
czasowe rozwiązania, gdyż w miejsce bez-
domnych, którym udało się usamodziel-
nić, pojawiają się nowi. Taki stan rzeczy 
oznacza, że instytucje działające na rzecz 
bezdomnych niosą pomoc doraźną, ale nie 
radzą sobie z problemem w sposób syste-
mowy, gwarantujący kontynuowanie po-
mocy ukierunkowanej na trwałe wycho-
dzenie z bezdomności.

Problem bezdomności dotyka głównie 
duże miasta, gdyż do nich migrują osoby 
pozbawione dachu nad głową, zwłaszcza 
w najtrudniejszym okresie jesienno-zi-
mowym. To powoduje, że gminy w naj-
większych aglomeracjach mają trudności  
z oszacowaniem kwot, które powinny być 
przeznaczane na pomoc w tym zakresie. 
Z oczywistych względów nie jest łatwo 

ocenić, którzy bezdomni są z danego te-
renu, a którzy przyjechali tylko spędzić 
zimę korzystając z noclegowni, schronisk 
czy przebywając na dworcach lub w ogród-
kach działkowych. Pomóc trzeba jednak 
wszystkim, a gminy muszą w swoich bu-
dżetach zaplanować na to odpowiednie 
środki. Zaledwie w dwóch skontrolo-
wanych ośrodkach pomocy społecznej 
(w Katowicach i Chełmie) prowadzono 
uzupełniane sukcesywnie rejestry osób 
bezdomnych, co ułatwiało kontakt z nimi 
oraz umożliwiało oszacowanie i odpowied-
nie zaplanowanie niezbędnych potrzeb 
w zakresie wsparcia instytucjonalnego.

W 2013 r. pomoc państwa ze środków 
publicznych przekroczyła 180 mln zł. 
Gminy przeznaczają jednak na pomoc 
dla osób bezdomnych symboliczny uła-
mek swoich środków; w większości miast 
było to mniej niż 0,5% budżetu. Jednostki 
samorządowe na ogół prawidłowo wywią-
zywały się z obowiązku udzielania pomocy, 
głównie jednak w formie wsparcia finanso-
wego, gdyż oprócz zakontraktowania miejsc 
w schroniskach (noclegowniach), a tym 
samym zapewnienia schronienia, odzieży 
i posiłku, pomoc ta miała charakter inter-
wencyjny i doraźny. Należy również mieć 
na uwadze, że w dokumentach diagno-
zujących problemy oraz wyznaczających 

6 Zob. E. Moczuk: Bezdomność jako problem społeczny w opiniach osób bezdomnych, [w:] T. Sołtysiak 
(red.): Poczucie nieegalitarności, ubóstwo, bezdomność a zjawiska patologii społecznej w aktualnej rze-
czywistości kraju, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 8 lutego 1999 r. we 
Włocławku, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 1999 r. 

7 Art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej określa, że bezdomny jest osobą niezamieszkującą w lokalu 
mieszkalnym, w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nieza-
meldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także 
osobą niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma 
możliwości zamieszkania.
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cele i metody działań, czyli w strategiach 
rozwiązywania problemów społecznych, 
sprawa bezdomności pojawia się tylko przy 
okazji polityki mieszkaniowej, społecznej, 
zdrowotnej czy narkomanii. Bezdomność 
jest więc marginalizowana i w strategicz-
nych dokumentach samorządowych nie 
występuje jako zagadnienie samodziel-
ne. Świadczy to o tym, że gminy w nie-
wielkim stopniu podchodzą do problemu 
w sposób systemowy. Zdaniem NIK, sa-
morządy powinny dążyć do jak najbar-
dziej precyzyjnego szacowania kosztów 
związanych z tym zjawiskiem oraz po-
ważniej traktować je w swoich analizach. 
Dzięki rzetelnym strategiom, w których 
problem będzie zdefiniowany i opisany, 
a docelowe działania i sposób szacowania 
rezultatów będą jasno wskazane – gminy  
powinny efektywniej radzić sobie z dzia-
łaniami przyczyniającymi się do skutecz-
nego ograniczenia bezdomności.

Organizacja systemu wsparcia
Pomocy osobom bezdomnym udzielają jed-
nostki samorządu terytorialnego – urzę-
dy miast, powiatowe centra pomocy ro-
dzinie i ośrodki pomocy społecznej, jak 
również organy administracji rządowej 
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
oraz jednostki organizacyjne do spraw 

polityki społecznej urzędów wojewódz-
kich, a także organizacje pozarządowe.

Funkcjonowanie poszczególnych ele-
mentów systemu wsparcia osób bezdom-
nych zostało uregulowane głównie w usta-
wie o pomocy społecznej, która określa 
rodzaje działań, jak również reguluje or-
ganizację i zasady udzielania pomocy dla 
osób bezdomnych. Do obowiązkowych 
zadań własnych gminy należy udzielenie 
schronienia, zapewnienie posiłku i nie-
zbędnej odzieży osobom tego pozbawio-
nym8, a także zasiłków stałych, okresowych 
i celowych, w tym na pokrycie wydatków 
na świadczenia zdrowotne9. Organy admi-
nistracji rządowej i samorządowej mogą 
zlecać zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, udzielając dotacji na finansowanie lub 
dofinansowanie zleconego zadania orga-
nizacjom pozarządowym10.

Występowanie zjawiska bezdomności 
uwzględnione zostało w założeniach po-
lityki społecznej kraju11. Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej przygoto-
wało w  2000  r. resortowy program 
„Bezdomność”, a od kwietnia 2010 r. 
realizuje „Program wspierający powrót 
osób bezdomnych do społeczności”, który 
przewiduje dofinansowanie działań pro-
filaktycznych, osłonowych i aktywizują-
cych. Program – stanowiący uzupełnienie 

8 Art. 17 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 48 ups.
9 Art. 17 ust. 1 pkt 4-7 ups w zw. z art. 37 i art. 39a.
10 Zgodnie z art. 25 ust. 1 ups oraz art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (DzU.2014.1118 ze zm.).
11 Narodowa strategia integracji społecznej na lata 2004–2010. Opracowanie ukierunkowano na drugi 

z celów strategii lizbońskiej UE (modernizacja europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi 
oraz zwalczanie wykluczenia społecznego). Krajowy program Zabezpieczenie społeczne i integracja spo-
łeczna na lata 2008–2010 został przygotowany w związku z uczestnictwem Polski w otwartej metodzie 
koordynacji UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej. Strategia polityki spo-
łecznej na lata 2007–2013 została przyjęta przez Radę Ministrów 13.09.2005 r.
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rozwiązań ustawowych – adresowany jest 
do organizacji pozarządowych i podmio-
tów prowadzących działalność w zakre-
sie pomocy społecznej12.

W Polsce, według stanu na 31 grudnia 
2012 r., funkcjonowały 643 placówki noc-
legowe dla osób bezdomnych (schroniska, 
noclegownie, ogrzewalnie, domy – hostele), 
dysponujące około 22,3 tys. miejsc. W po-
równaniu ze stanem w 2010 r. (625 placó-
wek noclegowych z 22,5 tys. miejsc) ozna-
cza to niewielki wzrost liczby placówek 
przy nieznacznym spadku liczby miejsc. 
W 2012 r., w wyniku działań aktywizują-
cych, 3,5 tys. osób objęto indywidualnymi 
programami wychodzenia z bezdomności. 
Kontraktem socjalnym objęto 2,6 tys. osób, 
usamodzielniło się 2,7 tys. , a zatrudnienie 
podjęło 1,8 tys. Bezdomnym przekazano 
755 lokali mieszkalnych, w tym 456 miesz-
kań socjalnych i 269 komunalnych.

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej jednostki samorzą-
du terytorialnego, przy wsparciu wolon-
tariuszy, podjęły się ustalenia liczby osób 
bezdomnych. W ostatnich latach przepro-
wadzono liczenie tych osób w miesiącach 
zimowych – w styczniu 2010 r. i lutym 
2013 r. Według danych pozyskanych z tych 
akcji, liczba bezdomnych utrzymywała  
się na stałym poziomie około 30 tys. 
Zdecydowana większość z nich (72%) 
przebywała w placówkach instytucjonal-
nych – około 80% stanowili mężczyźni, 

15% kobiety i 5% dzieci. Ogólnopolskie 
badania przeprowadzano w schroniskach, 
pustostanach, altanach działkowych, pla-
cówkach służby zdrowia, aresztach śled-
czych, mieszkaniach chronionych, izbach 
wytrzeźwień i innych miejscach niemiesz-
kalnych, w których przebywali bezdomni.

Wyniki kontroli
Głównym celem kontroli była ocena re-
alizacji zadań oraz współpracy instytu-
cji zobowiązanych do działania na rzecz 
osób bezdomnych. Badania przeprowa-
dzono w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, w urzędach miast13, miejskich 
ośrodkach pomocy społecznej (MOPS)14 
oraz organizacjach pozarządowych15. 
Kontrola – obejmująca lata 2012–2013 
– wykazała, że organy administracji pu-
blicznej generalnie prawidłowo wykony-
wały ustawowe obowiązki wobec osób bez-
domnych. Jednocześnie należycie współ-
pracując z organizacjami pozarządowymi  
dysponującymi środkami publicznymi, 
udzielały niezbędnego wsparcia instytucjo-
nalnego, zwłaszcza w okresie jesienno-zi-
mowym. Ustalenia wynikające z kontroli 
w poszczególnych instytucjach przedsta-
wiono poniżej.

Jednostki samorządu terytorialnego

W urzędach miast i ośrodkach pomocy 
społecznej kontrolerzy NIK skoncentro-
wali się na ocenie wykonywania zadań na 

12 Art. 3 ust. 3 i art. 25 ups.
13 Urzędy miast w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Szczecinie i Warszawie. 
14 Ośrodki pomocy społecznej w Chełmie, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Szczecinie i Warszawie (Praga Północ).
15 Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Centrum Chrześcijańskie „Kanaan” – Kościół Lokalny Misja „Betez-

da”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, Koło Koszalińskie To-
warzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.
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rzecz osób bezdomnych oraz współpra-
cy z instytucjami udzielającymi pomo-
cy. Wyniki kontroli wykazały, że władze 
miast, kierując się rachunkiem ekonomicz-
nym, przyjęły w praktyce model, w któ-
rym zadania z zakresu pomocy społecznej,  
dotyczące głównie zapewnienia osobom 
bezdomnym opieki w schroniskach i noc-
legowniach, zlecane były organizacjom po-
zarządowym. Działalność jednostek sa-
morządu terytorialnego na rzecz osób 
bezdomnych NIK oceniła pozytywnie, 
a ujawnione nieprawidłowości miały in-
cydentalny charakter – w dwóch ośrod-
kach pomocy społecznej nie zapewniono  
potrzebującym możliwości korzystania 
z poradnictwa specjalistycznego, koncen-
trowano pomoc na działaniach interwen-
cyjnych i doraźnych oraz nie współpraco-
wano z organizacjami pozarządowymi przy 
realizacji indywidualnych programów wy-
chodzenia z bezdomności. 

Zakres i hierarchię zadań z zakresu po-
mocy społecznej w dłuższym horyzon-
cie powinny wyznaczać gminne strategie  
rozwiązywania problemów społecznych16, 
zawierające w szczególności diagnozę sy-
tuacji społecznej i prognozę zmian, jak 
również cele strategiczne projektowa-
nych zmian, kierunki niezbędnych dzia-
łań, sposób realizacji strategii oraz jej ram 
finansowych, jak również wskaźniki wy-
konania działań17. Zjawisko bezdomności 
było jednak marginalizowane w tych do-
kumentach, gdyż najczęściej wymieniano 
je w kontekście innych problemów, takich 

jak: bezrobocie, niepełnosprawność, al-
koholizm czy niezadowalający stan opie-
ki zdrowotnej – o wiele istotniejszych, jak 
podkreślano, z punktu widzenia samorzą-
dów. Zauważalny był również brak pogłę-
bionej diagnozy zjawiska bezdomności, 
co podważa wiarygodność wyznaczonych 
w strategiach zadań i ocen ich wykonania.  
Żadna ze skontrolowanych strategii nie za-
wierała łącznie wszystkich wspomnianych 
wyżej elementów, a stwierdzone uchy-
bienia najczęściej dotyczyły nieokreśle-
nia wysokości kosztów zadań przyjętych 
do wykonania, źródeł ich finansowania 
oraz wartości mierników realizacji zadań. 
Wprawdzie w urzędach miast i ośrodkach 
pomocy społecznej wykonywano zadania 
wyznaczone w strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych, jednak należy 
mieć na uwadze, że dokumenty te były 
wdrażane wiele lat wcześniej, a ich ak-
tualizację nie zawsze przeprowadzano na 
bieżąco (np. przyjęta przez Radę Miasta 
Katowice w 2004 r. strategia była zmody-
fikowana w 2010 r.). 

W skali całego kraju w 2012 r. kwota pu-
blicznych środków finansowych przezna-
czonych na działania pomocowe dla osób 
bezdomnych wyniosła 166,8 mln zł i w po-
równaniu z 2010 r. wzrosła o 28,4 mln zł, 
to jest o 20,5%, natomiast w 2013 r. osią-
gnęła 183,6 mln zł. Wzrost poziomu na-
kładów w 2012 i 2013 r. wynikał między 
innymi ze zmiany kryteriów dochodo-
wych oraz kwot świadczeń finansowanych 
z pomocy społecznej, wprowadzonych 

16 Art. 17 ust. 1 ups.
17 Art. 16b ust. 2 ups.
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z dniem 1 października 2012 roku18. 
W latach 2012–2013 pomoc finansowa 
na rzecz bezdomnych w wydatkach ogó-
łem jednostek samorządu terytorialnego 
kształtowała się na bardzo niskim pozio-
mie – poniżej 0,5%. W strukturze wydat-
ków gmin największą pozycję (ok. 55%) 
stanowiły środki na zapewnienie potrze-
bującym miejsc w schroniskach i nocle-
gowniach prowadzonych przez organiza-
cje pozarządowe. Zlecenie wykonywania 
usług na rzecz bezdomnych następowało 
przez zawieranie umów o realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej. 

Z ustaleń kontroli NIK w jednostkach 
samorządu terytorialnego nie wynika, aby 
liczba miejsc noclegowych i innych form 
pomocy była nieadekwatna do rzeczywi-
stych potrzeb. W połowie skontrolowa-
nych organizacji pozarządowych, z któ-
rymi ośrodki pomocy podpisały umowy 
o świadczenie pomocy bezdomnym, sy-
gnalizowano jednak potrzebę zwiększenia 
liczby kontraktowanych miejsc w schro-
niskach, szczególnie w okresie zimowym.

Oprócz zapewnienia w ten sposób schro-
nienia, odzieży i posiłku, ośrodki pomocy  
społecznej udzielały pomocy interwen-
cyjnej – w wypadku bezpośredniego zgło-
szenia się osoby bezdomnej lub uzyska-
nia przez pracownika socjalnego infor-
macji o takiej osobie – w formie: wypłat 
zasiłków celowych (m.in. na zakup żyw-
ności, leków, odzieży, opału), zasiłków 

okresowych i stałych, jak również zapła-
ty składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
pokrycia kosztów pogrzebu, a także kosz-
tów usług opiekuńczych, pobytu w świe-
tlicach środowiskowych i mieszkaniach 
chronionych.

W większości skontrolowanych miast za-
strzeżeń nie budziła organizacja wsparcia 
w formie pomocy prawnej i poradnictwa  
przy rejestracji w urzędach pracy, wyra-
bianiu dokumentów tożsamości, podję-
ciu leczenia, w tym terapii uzależnień. 
Podejmowane były też działania mające 
na celu znalezienie przez osobę bezdom-
ną stałego miejsca zamieszkania. 

Oceniając przygotowanie kadrowe 
urzędów do pracy z osobami bezdom-
nymi, ustalono że w Bydgoszczy, Łodzi 
i Szczecinie zatrudniano mniej osób niż 
wskazuje norma ustawowa19. Wystąpiły 
jednostkowe przypadki zatrudnienia 
– oprócz etatowych pracowników ośrod-
ków – osób do obsługi działań współfinan-
sowanych ze środków unijnych (np. w OPS 
Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie przy 
realizacji projektu „Z rodziną mogę wię-
cej”). We wszystkich ośrodkach poziom 
wykształcenia pracowników socjalnych od-
powiadał wymogom ustawowym20. Należy 
jednak zauważyć, że zaledwie w jednym 
ze skontrolowanych ośrodków (MOPS 
w Katowicach) skorzystano z rozwiązania 
umożliwiającego wyodrębnienie w struk-
turze organizacyjnej jednostki zespołu do 

18 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów do-
chodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (DzU.2012.823).

19 Ustawowy wymóg to jeden pracownik socjalny w przeliczeniu na 2 tys. mieszkańców, jednak nie mniej niż 
trzech pracowników – art. 110 ust. 11 i 12 ups.

20 Art. 116 ust. 1 ups.
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spraw pracy socjalnej i integracji społecz-
nej, w tym na rzecz osób bezdomnych21. 
Taki stan, w połączeniu z wykonywaniem 
przez pracowników socjalnych wielu czyn-
ności, przy zmniejszonym w stosunku do 
normy stanie zatrudnienia, zwiększał ryzy-
ko niewłaściwego rozpoznawania potrzeb 
osób wymagających opieki oraz udziele-
nia im pomocy w formie i zakresie odpo-
wiednim do sytuacji życiowej.

Formy instytucjonalnej współpracy 
jednostek samorządowych na rzecz bez-
domnych były uzależnione od okoliczno-
ści i dostosowane do miejscowych potrzeb. 
Gminy współdziałały głównie z Policją, 
Strażą Miejską, placówkami publicznej 
służby zdrowia, poradniami uzależnień, 
organizacjami pozarządowymi – na zasa-
dach wynikających ze specyfiki działania 
poszczególnych służb i jednostek. Władze 
skontrolowanych miast nie wykazywały 
jednak inicjatywy sformalizowania tych 
zasad przez podpisanie stosownych poro-
zumień o współpracy. Wprawdzie nie ma 
obowiązku ich zawierania, jednak przyję-
cie wzajemnie akceptowanych reguł mo-
głoby korzystnie wpłynąć na konsolidację 
wsparcia udzielanego osobom bezdomnym. 
W celu przeciwdziałania wypadkom za-
marznięć lub odmrożeń pracownicy urzę-
dów miast lub ośrodków pomocy społecz-
nej podejmowali działania profilaktyczne  
polegające na:
•	 umieszczaniu w miejscach przeby-

wania bezdomnych (w porozumieniu 
z administratorami obiektów/terenów)  

informacji o  możliwości uzyska-
nia pomocy i  formach udzielanego  
wsparcia;

•	 przekazywaniu przedstawicielom służb 
mundurowych, związków wyznanio-
wych, organizacji pozarządowych i Po-
gotowia Ratunkowego ulotek informa-
cyjnych dotyczących form pomocy  
osobom bezdomnym;

•	 przeprowadzaniu akcji informacyjnych 
wśród mieszkańców miast oraz zarząd-
ców budynków mieszkalnych, w któ-
rych zachęcano do informowania za-
uważonych bezdomnych o możliwości 
skorzystania z pomocy w ośrodkach po-
mocy społecznej (podawano także ad-
resy noclegowni i ogrzewalni);

•	 powiadamianiu Policji i Straży Miejskiej 
o rozmieszczeniu placówek udzielają-
cych schronienia bezdomnym (ze wska-
zaniem liczby miejsc w danej placówce),  
uruchamianiu dodatkowych miejsc 
schronienia oraz o zasadach współpra-
cy przy podejmowanych działaniach in-
terwencyjnych;

•	 wizytowaniu (około 2-3 razy w tygodniu) 
wspólnie z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej miejsc, w których bezdom-
ni gromadzą się w okresie zimy i infor-
mowaniu ich o możliwości skorzystania 
ze schronienia, zabiegów higienicznych, 
otrzymania odzieży i gorącego posiłku, 
uzyskania wsparcia socjalnego lub psy-
chologicznego;

•	 dostarczaniu bezdomnym gorących posił-
ków i napojów w dni szczególnie mroźne;

21 Art. 110a ups. Możliwość powołania zespołu wykonującego zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji 
społecznej wprowadzono na mocy art. 1 pkt 19 ustawy z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU.2011.81.440).
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•	 bieżącym informowaniu ośrodków pomo-
cy społecznej przez organizacje pozarzą-
dowe o aktualnym stanie wolnych miejsc 
w placówkach dla osób bezdomnych.
Badając nadzór nad wykonywaniem 

zadań z zakresu pomocy osobom bez-
domnym NIK ustaliła, że urzędy miast 
nie przeprowadzały w ośrodkach pomo-
cy społecznej kontroli w tym zakresie, co 
argumentowano niskim poziomem ryzy-
ka związanego z bezdomnością w porów-
naniu z bezrobociem, ubóstwem i alkoho-
lizmem. Pracownicy urzędów miejskich 
i ośrodków pomocy społecznej z Warszawy, 
Katowic, Lublina i Łodzi kontrolowali wy-
konanie zadań zleconych organizacjom po-
zarządowym na rzecz osób bezdomnych. 
Kontrole te ujawniły uchybienia w prowa-
dzeniu dokumentacji (np. nieegzekwo-
wanie od osób bezdomnych oświadczeń  
o zapoznaniu się z zasadami pobytu okre-
ślonymi w regulaminach oraz nieprecyzyj-
ne zapisy dotyczące zasad odpłatności), 
a także nieterminowe świadczenie dzia-
łań pomocowych wynikających z podpi-
sanych umów. 

Organizacje pozarządowe

W organizacjach pozarządowych kontro-
lą objęto zadania na rzecz bezdomnych 
wykonywane z wykorzystaniem środ-
ków publicznych. Instytucje te prawi-
dłowo spożytkowały pozyskane środki 
publiczne, a pojedyncze nieprawidłowo-
ści nie miały bezpośredniego wpływu na 
wywiązywanie się z zobowiązań wyni-
kających z umów i polegały na: błędnym 

księgowaniu kosztów i braku aneksów do 
umów w związku ze zmianą sposobu fi-
nansowania kosztów oraz niezrealizowa-
niu części zaleceń Straży Pożarnej doty-
czących użytkowanych obiektów. 

Udział dotacji środków publicznych 
w ogólnych kosztach działalności bada-
nych organizacji był zróżnicowany i kształ-
tował się na poziomie od 36% do aż 88%. 
Pozostałe wydatki na zapewnienie pomo-
cy osobom bezdomnym były pokrywa-
ne ze środków własnych i innych źródeł 
(m.in. darowizn od osób prawnych i fi-
zycznych oraz z jednoprocentowego od-
pisu od podatku dochodowego od osób 
fizycznych). 

Organizacje pozarządowe udzielały po-
mocy osobom bezdomnym zgodnie z umo-
wami zawartymi z organami administracji  
publicznej na realizację zadań publicz-
nych22. Zakres merytoryczny wykony-
wanych zadań był zgodny ze specyfika-
cją ofertową. Realizując cele statutowe, 
podmioty te udzielały – zgodnie z zakre-
sem umów – pomocy osobom bezdomnym 
przez zapewnienie miejsca noclegowego, 
całodziennego wyżywienia, środków higie-
ny osobistej, podstawowych leków i odzie-
ży oraz świadczenie niezbędnych usług 
bytowych i pomocy socjalnej. Wszystkie 
skontrolowane organizacje pozarządowe 
dysponowały obiektami, pomieszczeniami 
i wyposażeniem wskazanymi w ofertach 
złożonych przy ubieganiu się o dofinan-
sowanie. Bezdomnym ułatwiano kontak-
ty z różnymi instytucjami, między inny-
mi w celu uzyskania dowodów osobistych 

22 W rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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i innych dokumentów, udzielano pomocy 
w ramach reintegracji zawodowej przy re-
jestracji i korzystaniu z doradztwa zawo-
dowego w powiatowych urzędach pracy. 
Podopiecznych wdrażano też do udzia-
łu w życiu społeczności, między innymi 
przez wykonywanie prac na rzecz ośrod-
ków i ich mieszkańców. 

W trzech organizacjach pozarządowych 
skontrolowanych przez NIK zleceniodaw-
cy zarządzili kontrole prawidłowości wy-
korzystania środków publicznych. W ich 
wyniku nie wniesiono uwag do sposobu 
wywiązywania się z umów, prowadzenia 
rozliczeń lub do innych elementów pod-
danych badaniom i oceniono, że zadania 
wykonywane były prawidłowo.

Ministerstwo  
Pracy i Polityki Społecznej

Badaniami kontrolnymi w Ministerstwie 
objęto zagadnienia związane z realizacją 
„Programu wspierającego powrót osób bez-
domnych do społeczności”, stanowiącego 
uzupełnienie działań ustawowych w zakre-
sie świadczenia pomocy bezdomnym, jak 
również działania MPiPS na rzecz rozwo-
ju usług adresowanych do osób bezdom-
nych. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że 
minister właściwie wykonywał obowiązki 
wynikające z programu, pozytywnie oce-
niono także prowadzenie prac nad ujedno-
liceniem i doskonaleniem systemu usług. 

„Program wspierający powrót osób bez-
domnych do społeczności” realizowany jest 
przez ministra właściwego ds. zabezpiecze-
nia społecznego, do którego zadań należy 
finansowe wspieranie programów jedno-
stek samorządu terytorialnego lub podmio-
tów uprawnionych do świadczenia pomocy 
społecznej. W latach 2012–2013 Minister 

ogłosił dwa otwarte konkursy ofert w ra-
mach programu, przeznaczając i wyko-
rzystując po 5 mln zł w każdym roku. Po  
weryfikacji ofert zgłoszonych przez wo-
jewodów, komisje konkursowe zareko-
mendowały do dofinansowania 42 ofer-
ty w 2012 r. i 41 w 2013 r. Prawidłowość 
wyboru ofert i rozliczenia dotacji zbada-
no na próbie 20 umów z 2012 r. na kwotę 
3507 tys. zł, a z 2013 r. – na próbie 10 umów 
o wartości 2260,8 tys. zł. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami, udział 
dotacji wynosił nie więcej niż 80% kosz-
tów, a wkład własny (20%) nie stanowił 
wyłącznie wkładu osobowego, rozumiane-
go jako praca społeczna członków i świad-
czenia wolontariuszy. Procedury rozpatry-
wania ofert i przyznawania dotacji prze-
prowadzane były generalnie prawidłowo, 
a stwierdzone jednostkowe błędy na etapie 
wyboru ofert i rozliczania dotacji polegały 
na: uznaniu wydatku niekwalifikowalnego, 
zaakceptowaniu kosztów pośrednich prze-
kraczających ustalony wskaźnik, zaapro-
bowaniu wniosku przewidującego wyko-
nanie zadania w terminie niezgodnym ze 
wskazanym w ogłoszeniu. Ustalono rów-
nież, że na etapie analizowania i zatwier-
dzania sprawozdań z wykonania zadań nie 
korzystano z uprawnienia do żądania od 
zleceniobiorców dodatkowych informacji 
i wyjaśnień, czy wybór wykonawców do-
staw, usług i robót nastąpił w sposób za-
pewniający jawność i uczciwą konkuren-
cję. Należy zaznaczyć, że Ministerstwo nie 
ustaliło mierników pozwalających na ocenę 
postępu w osiąganiu przyjętych celów oraz 
ich oczekiwanej wartości w poszczegól-
nych latach, co utrudnia monitorowanie 
realizacji programu, ocenę stopnia doj-
ścia do celów i przeprowadzenie ewaluacji. 
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Sprawozdania nie zawierały danych ilu-
strujących wymierną skuteczność dzia-
łań odnoszących się do osób, które wy-
szły z bezdomności, uzyskały mieszkanie, 
podjęły pracę lub powróciły do swoich  
rodzin. W sposób ogólny oceniano ini-
cjatywy, dzięki którym osoby bezdomne 
usamodzielniły się, powróciły do swoich  
rodzin, zdobyły nowe kwalifikacje lub pod-
jęły stałą pracę.

W okresie objętym kontrolą Mini-
ster stwo prowadziło również działa-
nia związane z projektem systemowym 
pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów 
usług pomocy i integracji społecznej”23. 
Jedno z jego zadań obejmuje standary-
zację pracy z osobami bezdomnymi oraz 
opracowanie gminnego standardu wycho-
dzenia z bezdomności – do wykorzystania 
w strategiach rozwiązywania problemów 
społecznych. Celem jest zwiększenie sku-
teczności systemu rozwiązywania i łago-
dzenia skutków problemu bezdomności 
przez opracowanie oraz wdrożenie standar-
dów usług adresowanych do osób bezdom-
nych i zagrożonych bezdomnością. Projekt 
dotyczy standardów w następujących  
obszarach: mieszkalnictwo i pomoc doraź-
na, zatrudnienie i edukacja, ochrona zdro-
wia, praca socjalna świadczona na rzecz 
osób bezdomnych, partnerstwo lokalne, 

streetworking24. Propozycje zmian legisla-
cyjnych w sferze pomocy społecznej, re-
komendowane przez realizatorów projek-
tu w podręczniku pt. „Model. Gminny 
stan dard wychodzenia z bezdomności”, 
są obecnie (w 2015 r.) rozpatrywane przez 
MPiPS, a następnie zostaną poddane kon-
sultacjom społecznym, międzyresorto-
wym i dalszej ścieżce legislacyjnej. Część 
propozycji, która nie znajduje się w gestii 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zo-
stała przekazana innym właściwym mi-
nistrom.

W celu usprawnienia działań insty-
tucjonalnych na rzecz osób bezdom-
nych Ministerstwo podjęło opracowanie  
„Krajowego programu przeciwdziała-
nia ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
2020. Nowy wymiar aktywnej integra-
cji”25. W przedstawionej w nim diagno-
zie wskazano na brak kompleksowej poli-
tyki społecznej wobec bezdomności oraz 
zintegrowanych działań wszystkich za-
angażowanych instytucji (w ramach po-
mocy społecznej, mieszkalnictwa, zdro-
wia, zatrudnienia i edukacji). Zwrócono 
także uwagę, że regulacje prawne mają 
charakter interwencyjny, odnoszą się do 
zapewnienia podstawowych usług, nato-
miast brakuje unormowań gwarantują-
cych osobie bezdomnej kontynuowanie 

23 Projekt realizowany od 2009 r. w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, priorytet I: Zatrudnie-
nie i integracja społeczna, działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

24 Praca prowadzona na ulicy. Metoda ta, przez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowanie na zasoby i po-
trzeby, a także elastyczność, umożliwia pomaganie ludziom dotychczas izolowanym, odtrącanym i niezau-
ważanym przez system pomocy. 

25 Dokument ustanowiony dla realizacji Strategii rozwoju kraju 2020, Strategii rozwoju kapitału społecznego, 
Strategii rozwoju kapitału ludzkiego i Krajowej strategii rozwoju regionalnego. W pracach nad dokumen-
tem wzięły udział i przekazały uwagi ministerstwa: Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej.
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pomocy ukierunkowanej na wychodzenie 
z bezdomności. Wszelkie przedsięwzięcia 
są podejmowane bez wcześniejszej oceny 
tego zjawiska, zaś definicja bezdomności 
jest czysto administracyjna, gdyż nie wy-
pracowano dotychczas spójnego rozumie-
nia tego problemu. 

Po konsultacjach i naniesieniu uwag zgło-
szonych przez jednostki samorządu tery-
torialnego, partnerów społecznych i mini-
strów, w 2014 r. Rada Ministrów przyję-
ła program do realizacji26. Przewidziano 
w nim działania na rzecz: rozwoju mieszkal-
nictwa i budownictwa społecznego; zapo-
biegania utracie mieszkania, zadłużeniom  
czynszowym, eksmisjom i bezdomności; 
rozpoznawania i mierzenia problemu wy-
kluczenia mieszkaniowego oraz rozwiązy-
wania problemu bezdomności. Określono 
terminy wdrożenia poszczególnych jego 
elementów, przedstawiono źródła finan-
sowania oraz wskazano ministrów odpo-
wiedzialnych za koordynację tych działań. 

Wnioski
W sytuacji gdy poszczególne instytucje 
pracujące na rzecz bezdomnych w zasadzie 
spełniają swoje zadania w działaniach do-
raźnych, ale nie radzą sobie z problemem 
w sposób systemowy, zasadniczy wniosek 
wynikający z kontroli odnosi się do potrze-
by zmiany kierunków polityki państwa 
– z doraźnego radzenia sobie z bezdom-
nością na rzecz spójnej, aktywnej i skoor-
dynowanej działalności ukierunkowanej 
na rozwiązanie problemu bezdomności, 

łącznie z zaakcentowaniem działań pre-
wencyjnych. Celowi temu służyłoby nie-
wątpliwie wdrożenie ogólnopolskich stan-
dardów jakości usług adresowanych do 
osób bezdomnych. 

Kwestia bezdomności pojawia się w róż-
nych aktach prawnych, nie tylko w usta-
wie o pomocy społecznej. Unormowania 
prawne są odpowiednie dla poszczegól-
nych elementów systemu, jednak popra-
wa skuteczności działań ograniczających 
bezdomność nie jest możliwa bez kom-
pleksowego podejścia do tego zjawiska,  
również w zakresie legislacji. Przy rozwią-
zywaniu tego problemu powinno współ-
pracować wiele instytucji, zwłaszcza odpo-
wiedzialnych za politykę rodzinną, miesz-
kaniową i migracyjną oraz świadczących 
pomoc społeczną. Takim właśnie podej-
ściem charakteryzuje się przyjęty w ubie-
głym roku wspomniany wyżej „Krajowy 
programu przeciwdziałania ubóstwu i wy-
kluczeniu społecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji”. 

W dążeniu do poprawy sytuacji niezbęd-
ne jest jak najszybsze wdrożenie ogólno-
krajowych, systemowych zasad prowa-
dzenia polityki społecznej w zakresie bez-
domności, zorientowanych na integrację 
i aktywizację zawodową oraz społeczną 
osób bezdomnych w środowisku lokalnym, 
jak również na poprawę standardu pobytu 
i noclegu oraz na wspieranie działań pro-
filaktyczno-osłonowych. Podejście syste-
mowe wymaga jednak realokacji środków 
przeznaczanych na ograniczanie skutków 

26 Uchwała nr 165 Rady Ministrów z 12.08.2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy 
program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji 
(MP.2014.787).
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bezdomności, gdyż działania w dotychcza-
sowym kształcie, mimo wzrostu nakładów 
finansowych, nie skutkują zmniejszeniem 
liczby osób bezdomnych. Konieczne jest 
również wprowadzenie narzędzi umoż-
liwiających rzetelną ocenę skuteczności 
oraz ewaluację działań podejmowanych 
na rzecz bezdomnych przez podmioty ko-
rzystające ze środków publicznych.

Zanim dokonane zostaną zmiany syste-
mowe, bardziej efektywnemu ograniczaniu 
zjawiska bezdomności na szczeblu gminy 
(miasta) powinna służyć konsekwentna 

realizacja zadań wyznaczonych w lokal-
nych dokumentach strategicznych, czyli 
w strategiach rozwiązywania problemów 
społecznych i w lokalnych programach po-
mocy społecznej. Dokumenty te powin-
ny w pełnym zakresie odwoływać się do 
aktualnych wyzwań społecznych.

PAWEŁ ADAMOWICZ
Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny NIK
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