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Stanowisko Nr 1/2020 

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie problemu bezdomności w Województwie Kujawsko-Pomorskim - rekomendacje 

Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego. 

 
Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorska 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o rozpatrzenia 

na szczeblu rządowym poniższych rekomendacji. 
 

1. Brakuje środków na standaryzację placówek (środki przeznaczane w konkursie Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, są zdecydowanie niewystarczające), modernizację pomieszczeń, 
dostosowanie budynków do wymaganych kryteriów. 
 

2. Standaryzacja przyczyni się również do zmniejszenia liczby miejsc dla osób bezdomnych, 

ze względu na fakt, że zgodnie z ww. rozporządzeniem placówki będą musiały ograniczyć 
maksymalną liczbę miejsc w schroniskach (np. w schronisku zwykłym nie może być więcej niż 120 

miejsc). Taka sytuacja dotyczy m.in. schroniska prowadzonego przez Caritas Diecezji Włocławskiej 

lub schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Św. Brata Alberta 

w Grudziądzu. 
 

3. Uregulowania kwestii bezdomnych pojawiających się w schronisku z którym gmina nie posiada 

podpisanego porozumienia na udzielenie tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób 

bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. (Gmina po 

przeprowadzeniu zamówienia publicznego wybiera korzystną ofertę, podpisuje porozumienie i zgłasza 

wojewodzie do rejestru miejsc. Problem jest w tym, iż bezdomni znajdujący się w innym schronisku 

niż gmina podpisała porozumienie nie wyrażają zgody na przeniesienie, a gmina nie może finansować 
pobytu bezdomnego w schronisku z którym nie podpisała porozumienia). 

 

4. Brakuje wspólnego, systemowego rozwiązania dotyczącego wsparcia osób bezdomnych poprzez 

współprace gminy kierującej do placówki i poszczególnych placówek. Chodzi 

o system w ramach którego praca z osobą bezdomną będzie skoordynowana i zapewniała realną 
możliwość powrotu osoby bezdomnej do lokalnej społeczności. Praca musi odbywać się nie tylko 

w danej placówce ale musi być zbieżna z działaniami poszczególnych gmin. 
 

5. Brakuje, ze względów prawnych i technicznych, lepszej wymiany informacji pomiędzy gminami, 

placówkami dla osób bezdomnych, służbami (policja, opieka medyczna) dotyczących osób 

bezdomnych. Chodzi zarówno o przypadki osób agresywnych jak również osób po hospitalizacji. 

Bez dobrej komunikacji między poszczególnymi jednostkami bardzo często zdarzają się przypadki, 

w których do schronisk kierowane są osoby wymagające wsparcia specjalistycznego. 

 

Członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wnioskują o pilne 

wprowadzenie rozwiązań systemowych w powyższym zakresie. 
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Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  


