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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

 

(druk nr 728 ) 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985) 

 

Art. 22. 

Do zadań wojewody należy: 

1)   ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego; 

2)   stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji; 

3)   wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów 

pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej; 

3a)  (uchylony); 

[4)   prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w 

tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek 

zapewniających miejsca noclegowe oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa;] 

<4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 

w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej, miejsc udzielania tymczasowego schronienia oraz jednostek 

specjalistycznego poradnictwa;> 

5)  koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 

pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 
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1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególności w 

zakresie wskazania im miejsca zamieszkania, oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych 

indywidualnych programów integracji; 

6)   (uchylony); 

7)   realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom 

niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych; 

8)   nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym 

nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością 

usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił 

standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami; 

8a)  (uchylony); 

9)   kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty 

niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej; 

9a)  kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez domy pomocy 

społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez 

podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4; 

10)  kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie 

przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i 

przestrzegania praw tych osób; 

11)  analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy 

społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń 

przewidzianych w strategii; 

12)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego, w formie dokumentu elektronicznego, z 

zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

13)  realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz współfinansowanie i 

sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem; 

14)  finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy 

społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
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uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; do wyboru programów stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 25; 

15)  koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania 

handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi. 

 

Art. 48a. 

[1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni 

albo schronisku dla osób bezdomnych.] 

<1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w 

noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi.> 

2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt 

socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na 

wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej. 

<2a. Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu, na podstawie art. 101 ust. 3, nie 

wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego. 

2b. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom 

bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie 

wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, 

zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe 

schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na 

wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i 

uzyskanie samodzielności życiowej. 

2c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym, o których mowa w 

ust. 2b, zapewnia się posiłek lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

2d. 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, 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przez okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie 

dłużej niż przez 4 miesiące. 

2e. Jeżeli w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi są przewidziane 

miejsca dla osób niewymagających usług opiekuńczych, osobie bezdomnej zdolnej do 

samoobsługi i niewymagającej usług opiekuńczych może być przyznane tymczasowe 

schronienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W takim 

przypadku świadczenie usług osobom bezdomnym zdolnym do samoobsługi i 

niewymagającym usług opiekuńczych następuje z zastosowaniem przepisów ust. 2, 

2a i 2g oraz standardów przewidzianych dla schronisk dla osób bezdomnych. 

2f. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać 

jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu 

tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez 

gminę. 

2g. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych zatrudnia się: 

1) pracowników socjalnych; 

2) opiekunów posiadających co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone 

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

2h. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi zatrudnia się: 

1) pracowników socjalnych; 

2) opiekunów posiadających: 

a) kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, 

opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta 

osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub 

b) udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na 

świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy.> 

3. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w 

postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach 

gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 
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<3a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w noclegowni zatrudnia 

się osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone 

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.> 

4. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która 

umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach 

wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. 

<4a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w ogrzewalni zatrudnia 

się osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone 

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.> 

5. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby 

zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób 

przebywających w placówce. 

<5a. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać 

osoby, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób 

przebywających w placówce.> 

[6. W noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

pod wpływem substancji psychoaktywnych. 

7. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w 

schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.] 

<6. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod 

wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebywanie w noclegowni, 

schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.> 

8. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni 

nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania 

decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają 

zwrotowi. 

<8a. Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych związanych z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne 

standardy podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie 
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odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych oraz odpowiednich warunków 

do odpoczynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 14.> 

[9. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie schronienia może 

nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 14, oraz w innej formie niż 

określona w ust. 1.] 

<9. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie tymczasowego 

schronienia może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 8a, 

oraz w innej formie niż określona w ust. 1.> 

10. Poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni 

udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze 

względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt 

stały. 

[11. Wojewoda prowadzi rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.] 

<11. Wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego 

schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.> 

<11a. Rejestr zawiera: 

1) wykaz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia – adres, formę 

i nazwę placówki, pod którą jest ona prowadzona; 

2) dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego placówkę, jeżeli podmiotem 

prowadzącym placówkę nie jest gmina zgłaszająca, w tym: 

a) nazwę i adres siedziby podmiotu prowadzącego placówkę, 

b) formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego placówkę; 

3) liczbę miejsc w poszczególnych formach placówek; 

4) w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na 

podstawie zawartego porozumienia, dane identyfikujące gminę, z którą zawarto 

porozumienie, oraz liczbę miejsc w placówce, których dotyczy porozumienie. 

11b. Zgłoszenia do rejestru dokonuje gmina: 

1) prowadząca placówkę; 

2) zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 zadanie prowadzenia placówki; 

3) która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia 

tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej 

przez podmiot niepubliczny. 
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11c. Gmina zgłasza wojewodzie wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 

14 dni od dnia ich powstania. 

11d. Wojewoda na bieżąco aktualizuje zgłoszone dane w rejestrze.> 

12. Rejestr jest jawny. 

[13. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym oraz publikuje na przedmiotowej stronie internetowej.] 

<13. Dane z rejestru udostępnia się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.> 

[14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób 

bezdomnych i ogrzewalniach, 

2)   kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach, schroniskach dla osób 

bezdomnych i ogrzewalniach, 

3)   standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób 

bezdomnych i ogrzewalnie 

-   kierując się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych placówek 

właściwego wsparcia.] 

<14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, 

schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi i ogrzewalniach, 

2) minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska 

dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

i ogrzewalnie 

– kierując się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych 

placówek właściwego wsparcia.> 

 

Art. 49. 

1. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z 

bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej 

problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w 

uzyskaniu zatrudnienia. 
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2. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności jest opracowywany przez pracownika 

socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu 

przez kierownika ośrodka. 

[3. Jeżeli osoba bezdomna przebywa w schronisku dla bezdomnych, indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności może być opracowany przez pracownika socjalnego 

zatrudnionego w tej placówce, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Realizatorem indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w przypadku, o 

którym mowa w ust. 3, jest schronisko dla bezdomnych.] 

<3. Jeżeli osoba bezdomna przebywa w schronisku dla osób bezdomnych albo 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności może być opracowany przez pracownika socjalnego 

zatrudnionego w tej placówce, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Realizatorem indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w przypadku, o 

którym mowa w ust. 3, jest odpowiednio schronisko dla osób bezdomnych albo 

schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.> 

5. Jeżeli indywidualny program wychodzenia z bezdomności wykracza poza będące w 

dyspozycji placówki środki pomocy lub zachodzi konieczność objęcia osoby bezdomnej 

ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega on zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka 

pomocy społecznej. W takim przypadku w programie wskazuje się podmioty 

odpowiedzialne za realizację poszczególnych postanowień programu. 

6. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności powinien uwzględniać sytuację osoby 

bezdomnej oraz zapewniać szczególne wspieranie osobie aktywnie uczestniczącej w 

wychodzeniu z bezdomności. 

7. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, stosownie do potrzeb osoby 

bezdomnej, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, jakimi dysponuje ośrodek 

pomocy społecznej realizujący program. 

8. Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności 

ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach 

określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

Art. 51. 

1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej 

opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane 
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usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku 

wsparcia. 

2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. 

3. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. 

[4. Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ust. 1-3, może być ośrodek wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub samopomocy.] 

<4. Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ust. 1–3, może być ośrodek wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi oraz klub samopomocy.> 

<5. Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko dla osób bezdomnych pomimo 

nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych.> 

 


