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UZASADNIENIE 

 

 

Dnia 4 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1690, 

zwanej dalej: „ustawą zmieniającą”), na mocy których znowelizowano art. 97 ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, zwanej dalej: „ustawą”) poprzez 

dodanie w art. 97 ust. 1a w brzmieniu:  

"1a. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób 

bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być 

wyższa niż 50% tego dochodu."  

 

Z treści uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej wynika, że: „(…) Zmiana do art. 97 polegająca 

na dodaniu ust. 1a wskazuje na możliwość nałożenia opłaty za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych, w sytuacji gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (art. 1 pkt 16 lit. b). Opłata ta jednak nie może 

przekroczyć 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby 

skierowanej do schroniska, a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi, z uwagi na wyższy 

koszt usług w takich schroniskach, nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.  

 

Wprowadzenie odpłatności od osób do tej pory z niej zwolnionych postulują organizacje pozarządowe 

prowadzące schroniska dla osób bezdomnych. Zgodnie z powyższymi postulatami opłaty te w 

większości przypadków mają wymiar symboliczny i nie stanowią istotnego źródła pokrycia kosztów 

prowadzenia placówek. Mają jednak wielce istotny wymiar edukacyjny związany ze specyfiką grupy, 

której świadczone jest wsparcie – ich zadaniem jest przeciwdziałanie uzależnianiu się osób 

bezdomnych od całkowicie darmowego schronienia oraz uświadamianie odpowiedzialności (także 

finansowej) za własny los. (…)”. 

 

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest skorzystanie przez Gminę Rybnik z możliwości nałożenia 

opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sytuacji gdy dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 

i podjęcie przedmiotowej uchwały w celu wskazanym w uzasadnieniu do projektu ustawy 

zmieniającej. 

 


