
Elżbieta Rafalska 
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 

8 grudnia 2015 
 

Interpelacja w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej 
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej w art. 1, punkt 10, 
podpunkt 14 zobowiązuje Panią Minister do określenia w drodze rozporządzenia m.in. standardów 
podstawowych usług świadczonych w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych oraz 
standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie i schroniska. W zakresie o którym mowa 
ustawa wchodzi w życie we wrześniu 2016 roku. 
Choć sam kierunek wydaje się niekwestionowaną koniecznością, kwestia standaryzacji rodzi ogromne 
obawy. Wiele placówek o których mówi ustawa jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 
obiektach należących do samorządów lokalnych. Organizacje te nie mają ani środków, ani - zazwyczaj 
- możliwości prawnych, by gruntownie przygotować się do zapowiadanej standaryzacji. Samorządy 
zrzucając ustawowy obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym zwykle także nie 
kwapią się z nakładami finansowymi na infrastukturę schronisk i noclegowni. 
W związku z tym bardzo proszę Panią Minister o odpowiedzi na poniższe 
pytania: 
1. Kiedy Pani Minister planuje określić w drodze rozporządzenia kwalifikacje osób świadczących 
usługi, standardy usług i obiektów, w których mieszczą się noclegownie i schroniska dla osób 
bezdomnych? 
2. Czy widzi Pani Minister możliwość ogłoszenia konkursów na dofinansowanie prac adaptacyjnych i 
remontowych dla obecnych właścicieli obiektów, w których funkcjonują schroniska i noclegownie dla 
osób bezdomnych? 
3. Czy w pracach nad standardami biorą udział przedstawiciele organów prowadzących schroniska i 
noclegownie dla osób bezdomnych? 
4. Czy w związku z tym, że prawdopodobnie większość schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych 
w całym kraju nie będzie spełniać wymogów standaryzacji, ma Pani Minister jakiś plan "B", jak 
zapewnić schronienie osobom bezdomnym jesienią i zimą 2016? W przypadku gdyby rozporządzenia 
ukazały się za późno, ani organizacje prowadzące, ani gminy nie będą w stanie przygotować 
odpowiedniej bazy noclegowej dla osob bezdomnych. 
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