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Warszawa, 7 marca 2022 r.

Pan
Michał Gajewski
Pełnomocnik Zarządu
Akademii Innowacji Społecznych
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 lutego br., w sprawie sposobu regulowania opłat za
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, proszę przyjąć
następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, w tym również schronienia w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, następuje w formie decyzji administracyjnej.
Z kolei zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą
kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Kwota odpłatności powinna być określona
w decyzji administracyjnej. Natomiast na podstawie upoważnienia zawartego w art. 97 ust. 5
szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w schroniskach określa rada gminy w drodze
uchwały.
W sytuacji zlecenia organizacji pozarządowej zadania polegającego na udzielaniu
schronienia osobom bezdomnym bądź zakupu usługi schronienia od podmiotu niepublicznego
kwestie rozliczenia podmiotu prowadzącego placówkę z gminą reguluje umowa o zleceniu
realizacji zadania z pomocy społecznej lub umowa na zakup usługi. Natomiast osoby
korzystające ze świadczenia w formie schronienia powinny wnosić opłatę za pobyt w placówce
na rzecz gminy, a nie organizacji prowadzącej placówkę. Należy bowiem zaznaczyć, że
odpłatność ponoszona za udzielone świadczenie z pomocy społecznej na podstawie decyzji
administracyjnej ma charakter daniny publicznej, która stanowi dochód samorządu
terytorialnego i co do zasady powinna być regulowana na konto gminy. Ewentualny odmienny
sposób regulowania odpłatności powinien być określony w odrębnym przepisie prawa.
Należy zwrócić uwagę, że obowiązujące regulacje prawne nie normują kwestii
technicznych, odnoszących się m.in. do możliwości udzielania wsparcia w regulowaniu
odpłatności za pobyt w placówce osobom mającym trudności w tym zakresie. Niniejsze może
się odbywać np. w ramach pracy socjalnej z osobą w kryzysie bezdomności korzystającą ze
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w sytuacji, gdy osoba dobrowolnie nie wnosi
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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.

Z poważaniem
Katarzyna Klimiuk
Zastępca Dyrektora Departamentu
Pomocy i Integracji Społecznej
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