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Dotyczy: ogólnopolskiego liczenia osób bezdomnych

W związku z pismem Pani Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej  z 20 grudnia 2018 roku, znak: DPS.IV.5115.3.1.2018.KS, zwracam się do 
Państwa z uprzejmą prośbą o koordynację działań związanych z realizacją „Ogólnopolskiego 
badania liczby osób bezdomnych”, które ma być przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 
2019 roku.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do 
poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą 
zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych 
strategiach rozwiązywania problemów społecznych, czy podejmowaniu decyzji w zakresie 
działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, dotyczącą np. liczby noclegowni, 
schronisk dla osób bezdomnych.

Ostatnie Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy 
z 8 na 9 lutego 2017 roku. Ponieważ badanie to przeprowadzane jest co 2 lata, kolejna edycja 
odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych 
służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, 
pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób 
bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób 
bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli”- chętnych do 
współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, 
stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób 
bezdomnych. 

Niezbędnym jest, aby w każdej gminie został wyznaczony - gminny koordynator badania.

Wojewódzkim koordynatorem badania jest p. Mieczysław Bętkowski – tel. 12 39 21 191 
lub kom. 664 445 727, inspektor wojewódzki w Oddziale Pomocy Środowiskowej. 

Sposób przeprowadzenia Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych został 
opisany szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
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Dane o liczbie osób bezdomnych w gminie oraz informacje uzyskane z kwestionariusza 
należy wprowadzić do sprawozdania jednorazowego DPS-IV-146-KS/2019 w Centralnej 
Aplikacji Statystycznej (wzór sprawozdania CAS – załącznik nr 2, wersja orientacyjna).

Ostateczny termin wypełnienia przez gminy sprawozdania jednorazowego  upływa 
1 marca 2019 roku.  

Realizacja badania w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., oprócz pozyskania informacji 
o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać 
dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną 
politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności. W związku z powyższym w trakcie 
realizacji badania należy skorzystać z narzędzia Kwestionariusz osoby bezdomnej (załącznik 
nr 3) , który zawiera pytania.

W trakcie realizacji badania należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób 
przebywających na ogródkach działkowych. W przypadku stwierdzenia, iż osoby te, od 
długiego czasu mieszkają w warunkach zbliżonych do mieszkalnych, nie należy ich 
obejmować badaniem i zaliczać do osób bezdomnych.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest okazją do poznania miejsc 
grupowania się osób bezdomnych na danym terenie oraz umożliwi udzielenie bezpośredniej 
pomocy osobom bezdomnym (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami 
noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom bezdomnym należy 
udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież. Proszę 
o zwrócenie uwagi również na ten aspekt planowanego działania.

Załączniki będzie można pobrać również w najbliższym czasie na stronie internetowej 
MUW:  http://muw.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_bezdomnych, zakładka „Ogólnopolskie 
badanie liczby osób bezdomnych w 2019 r.” 

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w pomoc osobom bezdomnym, bardzo proszę 
jednocześnie o zapewnienie sprawnego przeprowadzenia badania. 

Dyrektor Wydziału 

  Jacek Kowalczyk 

Załącznik nr 1. wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania
Załącznik nr 2. formularz sprawozdania CAS DPS-IV-146-KS/2019 – Tablica sprawozdania, 
wersja orientacyjna
Załącznik nr 3. wzór kwestionariusza dot. osoby bezdomnej 

Do wiadomości: 

1. Starostowie Powiatów – wszyscy w Małopolsce  
2. WCZK w Krakowie
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