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Pan
Michał Gajewski
Pełnomocnik Zarządu
Akademii Innowacji Społecznych

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja br., w sprawie terminu na dostosowanie
placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym do obowiązujących standardów,
Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazuje następujące informacje.
Zgodnie ze znowelizowanymostatnio art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie
ustawy o pomocy społecznej (na mocy art. 34 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2) podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ogrzewalnie,
noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie,
noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.W katalogu
placówek wymienionych w treści przywołanego artykułu nie uwzględniono schronisk dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, gdyż jest to nowy typ placówki udzielającej
schronienia osobom bezdomnym.
Wobec powyższego podmioty, które zamierzają prowadzić przedmiotową działalność
powinny spełniać wszystkie standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni z chwilą jej rozpoczęcia. W tym przypadku nie ma zatem

możliwości zastosowania tzw. okresu przejściowego, o którym mowa w art. 4 przywołanej
nowelizacji.
Natomiast schronisko dla osób bezdomnych, które funkcjonowało w dniu wejścia
w życie ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, może nadal
świadczyć usługi i podejmować działania zmierzające do dostosowania placówki do
obowiązujących standardów, w tym również do przekształcenia się w nowy typ placówki.
Jednak aby podjąć działalność jako schronisko dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi, tj. udzielać schronienia osobom wymagającym częściowej opieki, placówka
powinna spełniać standard określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni,
schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i
ogrzewalni.
Jednocześnie zaznaczam, iż stanowisko Departamentu nie może być podstawą wykładni
powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie jest wiążące dla organów podejmujących
decyzje w indywidualnej sprawie.
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