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Wykonawca: 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF T. Kobylański, M. Mołoń s.c. 

ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie tematu „Zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do 

placówek udzielających schronienia – zmiany prawne”. 

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej.  

 

Forma realizacji szkolenia: 

Szkolenie prowadzone będzie w grupie, ma charakter wykładu. Podczas szkolenia zostanie 

wykorzystana prezentacja multimedialna. 
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Definicja bezdomności 

Trudno jest prosto i jasno określić, kogo należy uznać za bezdomnego i jakie  

są kryteria przynależności do tej grupy społecznej. 

Literatura wyróżnia trzy podstawowe postaci bezdomności : 

 bezdomność krótkotrwałą (ostrą) – dotyczy osób, które w wyniku szczególnego zbiegu 

okoliczności utraciły miejsce zamieszkania; 

  bezdomność długotrwałą (przewlekłą), która jest kumulacją różnych negatywnych 

zjawisk bezdomności (ta postać bezdomności jest cięższa, gdyż mamy tu w sumie dłuższe 

i częstsze okresy bezdomności, gorszy przebieg pracy zawodowej, częstsze zaburzenia 

psychiczne i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu);  

  bezdomność okresowa (cykliczna) – niewiele o niej wiadomo, choć wcale nie należy do 

rzadkości.  

W wielu polskich opracowaniach wymienia się nieco inne kategorie bezdomności, np.: 

 bezdomność jako wybór – typ wędrowca. Jest to człowiek, który świadomie odrzucił 

normy społeczne;  

  bezdomność z przymusu – przyczyną zjawiska są różne okoliczności pochodzące 

„z zewnątrz”. Można do nich zaliczyć np. trwałe konflikty rodzinne, utratę pracy itd. 

  bezdomność „na czas określony” - to aktualna sytuacja uniemożliwiająca zamieszkanie 

z rodziną, z którą jest się w konflikcie.  
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Problem bezdomności można również podzielić na 2 kategorie: 

 osoby „stricte” bezdomne – to osoby, które nie mają żadnej szansy zamieszkania 

(przebywające w schroniskach, noclegowniach, u krewnych, u znajomych itd.);  

  osoby bezdomne na sposób potencjalny – to osoby wprawdzie posiadające dom 

(mieszkanie), ale żyjące np. w mieszkaniu lokatorskim z orzeczeniem eksmisji  

Definicja osoby bezdomnej według definicji Ustawy o pomocy społecznej: 

Osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw 

lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu 

przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym 

i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.  

Udzielenie pomocy osobie bezdomnej 

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana 

jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy 

z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją 

osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą 

miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały 

jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 

101 ust. 3,7 w/w ustawy).  

Określenie liczby osób bezdomnych 

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 oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań 
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związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających 

schronienia osobom bezdomnym.  

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych 

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzane jest co 2 lata, ostatnie odbyło 

się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.  

Służby zaangażowane w badanie liczby osób bezdomnych 

Sprawne przeprowadzenie badania wymaga 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 jest ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała 

wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób 

bezdomnych.  

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych z 13 i 14 lutego 2019r.: 

Maleje liczba osób bezdomnych 

W momencie realizacji badania zdiagnozowano 30 330 osoby bezdomne,  

z czego 83,6% stanowili mężczyźni (25 369 osób), natomiast 16,4% kobiety  

(4 961 osób). W porównaniu z rokiem 2017 liczba osób bezdomnych spadła  

o ponad 9%, gdyż w tegorocznej edycji badania zdiagnozowano o 3 078 osób mniej. Spadek 

zaobserwowano zarówno wśród kobiet (o ponad 0,5 tys. osób), jak i mężczyzn (o ponad 2,5 tys. 

osób).  
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Osoby bezdomne w regionach 

Nadal najwięcej osób bezdomnych przebywa w województwach: mazowieckim (4 278 osób), 

śląskim (4 255 osoby) i pomorskim (3 014 osób). Najmniej w województwie podlaskim (646 

osoby), świętokrzyskim (794 osoby) oraz lubuskim (812 osób). We wszystkich województwach 

można zaobserwować spadek liczby osób bezdomnych, jedynie w województwie świętokrzyskim 

jest ich nieznacznie więcej w porównaniu do poprzedniej edycji badania (wzrost  

o 32 osoby).  
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Miejsca pobytu osób bezdomnych 

Podobnie jak dwa lata wcześniej wśród przebadanych osób 24 323 (80,2%) przebywało 

w placówkach instytucjonalnych, a 6 007 (19,8%) poza nimi – w przestrzeni publicznej i miejscach 

niemieszkalnych. 
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Przyczyny bezdomności  

Nieco zmieniły się okoliczności, które osoby bezdomne wskazywały jako główną przyczynę 

swojej sytuacji życiowej. Konflikt rodzinny był najczęściej podawanym źródłem kryzysu 

bezdomności przez osoby badane – 32,2%, zaraz po nim wskazywano uzależnienie – niespełna 

28%. W dalszej kolejności znalazły się: eksmisja, wymeldowanie – 26,3%, które podczas 

poprzedniego badania uznawane były za główną przyczynę bezdomności, a następnie rozpad 

związku – 18,4%.  

 

 

Wiek osób bezdomnych  

Podobnie jak przed dwoma laty najwięcej osób bezdomnych zdiagnozowano  

w przedziale wiekowym 41-60 lat (13 801 osób, w tym 1 770 kobiet i 12 031 mężczyzn).  
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Wykształcenie osób bezdomnych  

Większość osób bezdomnych ma wykształcenie zawodowe (12 293 osób) oraz podstawowe (8 448 

osób).  
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Czas pozostawania osobą bezdomną  

Na podstawie informacji uzyskanych podczas tegorocznej edycji badania można zaobserwować, 

iż wydłużają się epizody bezdomności wśród badanych osób. Najliczniejszą grupę stanowią 

obecnie osoby pozostające w kryzysie bezdomności powyżej 5 do 10 lat – 7 961 osób (27,84%). 

Kolejna grupa to osoby bezdomne najkrócej, tj. do 2 lat – 6 677 osób (23,35%).  

 

Źródła dochodu  

Po raz kolejny najczęściej podawanym źródłem dochodu przez osoby objęte badaniem był zasiłek 

z pomocy społecznej (niespełna 38%). W drugiej kolejności wskazywano jednak emeryturę/rentę 

(15,8%), a nie jak poprzednio zbieractwo, które obecnie jest trzecim najczęściej deklarowanym 

źródłem utrzymania osób bezdomnych – 11,6%. Wciąż dość liczną grupę stanowią osoby, które 

utrzymują, iż w ogóle nie posiadają dochodu (17,8%).  
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Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu  

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów – uwzględniając potrzebę kompleksowego podejścia 

do problemu bezdomności, integrującego działania różnych podmiotów zaangażowanych w pracę 

na rzecz osób bezdomnych – przyjęła KPPUiWS, którego koordynowanie i nadzorowanie 

powierzono Ministrowi. Przewidziano w nim działania na rzecz rozwiązywania problemu 

bezdomności, określając terminy ich realizacji, finansowanie oraz podmioty odpowiedzialne.  

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej  

Realizując założenia KPPUiWS, począwszy od 2016 r. wprowadzono istotne zmiany w u.op.s., 

mające na celu uporządkowanie systemu pomocy osobom bezdomnym. Obok udzielanych 

dotychczas świadczeń zaspokajających podstawowe potrzeby bytowe wprowadzono nowe 

rozwiązania ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności 

życiowej i wyjście z bezdomności. Określono standardy podstawowych usług i obiektów 
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(schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

noclegowni i ogrzewalni), a także kwalifikacje osób świadczących usługi.  

Obiekty udzielające wsparcia osobom bezdomnym : 

Schronisko dla osób bezdomnych  

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt 

socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pobyt dla 

bezdomnego w schronisku zapewniony jest wyłącznie dla osoby trzeźwej (w schronisku  

nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji 

psychoaktywnych, chociaż ustawa dopuszcza wyjątkowo odstępstwo od tej zasady) i zdolnej do 

samoobsługi, której stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających 

w placówce.  

Procedura przyznawania pobytu w schronisku dla osób bezdomnych  

Zgodnie ze standardową procedurą, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, kontrakt socjalny 

powinien być sporządzony  i podpisany po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, ale przed 

wydaniem stosownej decyzji administracyjnej o przyznaniu schronienia. Ponieważ kontrakt 

socjalny może wiązać się z pewnymi zobowiązaniami finansowymi, powinien być zawarty przez 

pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej gminy ostatniego miejsca 

zameldowania tej osoby na pobyt stały, gdyż zgodnie z art. 101 ust 2, 3 i 7 ustawy o pomocy 

społecznej to gmina ostatniego miejsca zameldowania osoby bezdomnej odpowiada za ostateczne 

sfinansowanie udzielanych osobie bezdomnej świadczeń.  

W sytuacji nie wymagającej specjalnego trybu, udzielając schronienia osobie bezdomnej poza 

gminą ostatniego zameldowania na pobyt stały (np. na mocy porozumienia międzygminnego), 

również konieczne jest zawarcie kontraktu socjalnego - z tym, że ustawodawca nie narzucił 

procedury przeprowadzenia przedmiotowej czynności. Zatem, w zależności od okoliczności, 
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gmina ostatniego miejsca zameldowania może wykorzystać jedną z kilku możliwości 

sporządzenia niniejszego dokumentu.  

Kilka możliwości sporządzenia kontraktu socjalnego  

Jedną z nich jest wezwanie osoby do osobistego stawienia się w ośrodku pomocy społecznej celem 

zawarcia kontraktu socjalnego.  

Kolejną możliwością jest zawarcie w kontrakcie kluczowych zobowiązań przez gminę ostatniego 

miejsca zameldowania osoby bezdomnej (np. na podstawie informacji przekazanych w rodzinnym 

wywiadzie środowiskowym, sporządzonym przez ośrodek w miejscu pobytu), a następnie 

przesłanie dokumentu do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu 

osoby bezdomnej. Wówczas za pośrednictwem i we współpracy z tamtejszą jednostką osoba 

bezdomna może podpisać kontrakt w miejscu pobytu.  

Ośrodek pomocy społecznej w miejscu pobytu może również zaproponować pewne rozwiązania, 

które mogłyby znaleźć się w kontrakcie socjalnym, gdyż posiada szczegółową wiedzę na temat 

możliwości udzielenia pomocy dostępnych na danym obszarze. Współpraca w tym zakresie 

z ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu pobytu osoby bezdomnej jest istotna również z punktu 

widzenia efektywności działań przewidzianych w kontrakcie, gdyż treść dokumentu powinna 

wskazywać na to, kto będzie jego realizatorem oraz kto i w jakim zakresie będzie współpracował 

z osobą bezdomną w  wypełnianiu celów i postanowień tego kontraktu.  

Należy jednak podkreślić, iż to pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej 

gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały powinien formalnie zawrzeć z osobą 

bezdomną kontrakt socjalny. Gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały jest bowiem 

właściwa do przyznania schronienia osobie bezdomnej i skierowania  jej do schroniska.  
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Postępowanie w sytuacjach nagłych  

Skierowanie osoby bezdomnej do schroniska dla osób bezdomnych przez gminę miejsca pobytu, 

na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych sytuacją osobista osoby ubiegającej się o schronienie, w sprawach niecierpiących 

zwłoki np. w trakcie mrozów zagrażających życiu osób bezdomnych) możliwe jest bez 

konieczności wcześniejszego podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.  

W związku z trudnościami jakie mogłyby wiązać się z praktyczną realizacją takiego sposobu 

postępowania w sytuacjach nagłych, gdy konieczna jest natychmiastowa pomoc osobom 

bezdomnym, zrezygnowano w tym przypadku z wymogu zawarcia z osobą bezdomną kontraktu 

socjalnego. Przedmiotowe rozwiązanie usprawni proces udzielania pomocy osobie bezdomnej 

w miejscu jej pobytu. Należy jednocześnie podkreślić, że gdy tylko ustaną szczególne 

okoliczności, na podstawie których świadczenie z pomocy społecznej zostało przyznane przez 

gminę miejsca pobytu osoby bezdomnej to gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały 

będzie właściwą miejscowo do udzielania pomocy osobie bezdomnej. Wówczas konieczne 

również będzie zawarcie kontraktu socjalnego zgodnie z opisaną powyżej procedurą.  

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które 

ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym 

przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-

opiekuńczy. Zapewnia ono tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami 

ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście 

z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.  

Wprowadzenie nowego typu placówki ma na celu uzupełnienie dotychczasowych form udzielania 

schronienia przez gminę, a tym samym wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania 

pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia 
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w postaci usług opiekuńczych. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

zapewniają tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz w miarę możliwości 

wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.  

Procedura przyznawania pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi  

Ustawa wskazuje wprost, że w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą 

przebywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca 

w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę. Przedmiotowe rozwiązanie ma 

zapobiegać sytuacjom, w których do tego rodzaju placówek mogłyby być kierowane osoby 

wymagające bardziej specjalistycznej pomocy, która może być realizowana 

w wyspecjalizowanych jednostkach całodobowej opieki bądź też w zakładzie opiekuńczo - 

leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.  

Co istotne - w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osoba 

bezdomna nie musi podpisywać kontraktu socjalnego aby zostać do niego skierowana.  

Wyjątek od standardowej procedury  

Osobę posiadającą decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej uznaje się za osobę 

wymagającą całodobowej opieki, co generalnie, biorąc pod uwagę brzmienie art. 48a ust. 2b, 

uniemożliwia jej przyjęcie do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

w sytuacji oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej. W znowelizowanym art. 48a 

dopuszcza się jednak wyjątek od zasady, zgodnie z którą schronisko dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę 

całodobowej opieki. Tym wyjątkiem uregulowanym w art. 48a ust. 2d jest pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osób, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu 
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pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej 

jednak niż 4 miesiące i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

Wsparcie do momentu przyjęcia do domu pomocy społecznej  

Powyższe rozwiązanie stanowi odpowiedź na potrzeby osób bezdomnych wymagających 

całodobowej opieki z  powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, które już posiadają decyzję o skierowanie do domu  pomocy 

społecznej jednak przez pewien czas oczekują jeszcze na umieszczenie w odpowiedniej 

placówce.  Konieczne jest więc zapewnienie tym osobom miejsca, w którym mogłyby zostać 

objęte wsparciem do momentu przyjęcia do domu pomocy społecznej.  

 Należy jednak podkreślić, że to na gminie spoczywa obowiązek znalezienia miejsca 

w odpowiedniej placówce opieki całodobowej nie zaś na podmiocie prowadzącym schronisko dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

Wyodrębnienie miejsc dla osób nie wymagających usług opiekuńczych  

Dopuszcza się możliwość powstawania schronisk dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi z wydzielonymi miejscami dla osób nie wymagających usług 

opiekuńczych. Jeżeli więc schronisko dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi będzie 

posiadało także miejsca przeznaczone dla osób nie wymagających  usług opiekuńczych, wówczas 

gmina będzie mogła skierować do takiej placówki osoby bezdomne zdolne  

do samoobsługi i nie wymagające usług opiekuńczych. Osoby te będą jednak zobowiązane do 

podpisania kontraktu socjalnego (art. 48a ust. 2). Jedynie w przypadku, gdy osoba zostanie 

skierowana do schroniska przez gminę miejsca pobytu tej osoby (na podst. Art. 101 ust. 3) nie ma 

konieczności zawierania kontraktu socjalnego  z osobą bezdomną (obowiązują w tym przypadku 

standardy określone dla zwykłych schronisk dla osób bezdomnych).  

 

 



  

17 
 

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi również zalicza się do 

jednego z rodzajów ośrodków wsparcia w rozumieniu przedmiotowej ustawy. Wobec powyższego 

zastosowanie znajduje tu przepis art. 97 ust. 5 przywołanej ustawy: Rada powiatu lub rada gminy 

w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.  

Co więcej, przejęcie realizacji zadania publicznego przez gminę na mocy porozumienia 

międzygminnego nie oznacza utraty uprawnień prawotwórczych do stanowienia prawa 

miejscowego przez gminę przekazującą realizację zadania w drodze porozumienia. Uchwała rady 

gminy ustalająca organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest bowiem aktem prawa miejscowego, wobec 

czego każda gmina powinna wydać swoją uchwałę w przedmiotowym zakresie.  

Zatem, w zależności od progów dochodowych określonych w uchwale rady gminy, osoba 

bezdomna, korzystająca ze wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, może zostać obciążona kosztami pobytu w przedmiotowej placówce. 

Ogrzewalnia  

Schronienie może być również udzielone w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, 

bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca 

siedzące. Podobnie jak w przypadku noclegowni – ustawa nie wymaga przeprowadzenia 

rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki 

poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.  

Noclegownia  

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc 

w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach 
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gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Umieszczenie w noclegowni nie wymaga 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, 

a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.  

Wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni  

Co jest istotne dla gmin, zgodnie z art. 48a ust. 10 ustawy, poniesione wydatki na świadczenia 

w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy 

nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce 

ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.  

Bezdomny do schroniska ze skierowaniem i kontraktem 

Udzielenie schronienia, które jest jedną z form świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej, 

w schronisku dla osób bezdomnych, powinno następować, zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy, 

na podstawie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji powinno zostać poprzedzone 

przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4) oraz, co istotne w przypadku 

przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, podpisaniem kontraktu 

socjalnego z tą osobą. Znowelizowany art. 48a ust. 2 zawiera bowiem zapis mówiący o tym, że 

schronisko zapewnia tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt 

socjalny.  

Art.  48a.  Pomoc w postaci udzielenia tymczasowego schronienia  

Art. 48a. pomoc społ. Udzielanie schronienia 

 

1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia  

w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 
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2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt 

socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 

2a. Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 

przez gminę miejsca jej pobytu, na podstawie art. 101 ustalanie właściwości miejscowej 

gminy ust. 3, nie wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego. 

2b. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, 

które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym 

przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-

opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami 

ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście 

z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 

2c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym, o których mowa w ust. 2b, 

zapewnia się posiłek lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi. 

2d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, 

które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na 

umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące. 

2e. Jeżeli w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi są przewidziane miejsca 

dla osób niewymagających usług opiekuńczych, osobie bezdomnej zdolnej do samoobsługi 

i niewymagającej usług opiekuńczych może być przyznane tymczasowe schronienie w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W takim przypadku świadczenie usług osobom 

bezdomnym zdolnym do samoobsługi i niewymagającym usług opiekuńczych następuje 

z zastosowaniem przepisów ust. 2, 2a i 2g oraz standardów przewidzianych dla schronisk dla osób 

bezdomnych. 
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2f. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać jedynie osoby 

na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla 

osób bezdomnych, wydanej przez gminę. 

2g. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych zatrudnia się: 

1) pracowników socjalnych; 

2) opiekunów posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 

ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

2h. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi zatrudnia się: 

1) pracowników socjalnych; 

2) opiekunów posiadających: 

a) kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu 

pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki 

środowiskowej, opiekuna medycznego lub 

b) udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu 

usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

3. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc 

w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach 

gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 

3a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w noclegowni zatrudnia się osoby, 

które posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

4. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia 

interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej 

w miejsca siedzące. 
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4a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w ogrzewalni zatrudnia się osoby, 

które posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

5. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne 

do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających 

w placówce. 

5a. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać osoby, których 

stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. 

6. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod 

wpływem substancji psychoaktywnych. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebywanie w noclegowni, 

schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 

8. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie 

wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. 

8a. Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych związanych 

z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy podstawowych usług 

i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich warunków higienicznych  

i sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 14. 

9. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie tymczasowego schronienia 

może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 8a, oraz w innej formie niż 

określona w ust. 1. 

10. Poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni 

udzielone na podstawie art. 101 ustalanie właściwości miejscowej gminy ust. 3 nie podlegają 



  

22 
 

zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego 

miejsca zameldowania na pobyt stały. 

11. Wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia 

w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. 

11a. Rejestr zawiera: 

1) wykaz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia – adres, formę i nazwę 

placówki, pod którą jest ona prowadzona; 

2) dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego placówkę, jeżeli podmiotem prowadzącym 

placówkę nie jest gmina zgłaszająca, w tym: 

a) nazwę i adres siedziby podmiotu prowadzącego placówkę, 

b) formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego placówkę; 

3) liczbę miejsc w poszczególnych formach placówek; 

4) w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie zawartego 

porozumienia, dane identyfikujące gminę, z którą zawarto porozumienie, oraz liczbę miejsc 

w placówce, których dotyczy porozumienie. 

11b. Zgłoszenia do rejestru dokonuje gmina: 

1) prowadząca placówkę; 

2) zlecająca na podstawie art. 25 zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej ust. 

1 zadanie prowadzenia placówki; 

3) która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego 

schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny. 

11c. Gmina zgłasza wojewodzie wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od 

dnia ich powstania. 

11d. Wojewoda na bieżąco aktualizuje zgłoszone dane w rejestrze. 

12. Rejestr jest jawny. 

13. Dane z rejestru udostępnia się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. 

14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla 

osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalniach, 

2) minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób 

bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnie– kierując 

się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych placówek właściwego 

wsparcia. 

 

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni Na podstawie art. 48a ust. 14 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny 

standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie;  

2) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych 

oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych;  

3) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 4) minimalny standard podstawowych usług 

świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się 

ogrzewalnie.  

§ 2. 1. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny 

standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, jest określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia.  

2. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych 

oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych, jest 

określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  
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3. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jest określony w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia.  

4. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny 

standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie, jest określony w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia.  

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny 

standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie: 
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Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób 

bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób 

bezdomnych 
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Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których 

mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 
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Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz 

minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie: 
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Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym (art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 

Podstawa prawna programu  

Podstawą prawną programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, 

zwanego dalej „Programem”, jest art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej obowiązek udzielania schronienia, 

zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań 

własnych gminy  

Charakter Programu  

Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin 

w zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający działalność podmiotów 
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uprawnionych, funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej.  

Główny cel programu  

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na 

przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.  

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące Moduły wraz z celami szczegółowymi:  

 MODUŁ I: PROFILAKTYKA  

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych. 

 MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

 Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących 

się w kryzysie bezdomności. 

 MODUŁ III: INFRASTRUKTURA 

 Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących 

usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. 

 MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ  

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.  

Moduł I: Profilaktyka  

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.  

W ramach Modułu I promowane i preferowane będą następujące działania: 

 1) wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług 

społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej;  
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2) wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka 

bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności;  

3) prowadzenie zajęć, warsztatów dla osób zagrożonych bezdomnością mających na celu pomoc 

w znalezieniu pracy.  

Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności  

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących 

się w kryzysie bezdomności. 

W ramach Modułu II promowane i preferowane będą następujące działania:   

1) prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb 

publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób 

przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych;  

2) udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy 

doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek 

udzielających tymczasowego schronienia;  

3) świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach 

treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej, przygotowujących pod opieką 

specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających 

te osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. poprzez:  

a) objęcie wsparciem pozainstytucjonalnym osób opuszczających placówki udzielające 

tymczasowego schronienia,  

b) realizację usług opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla osób doświadczających 

bezdomności chronicznej (bezdomność długotrwała, z epizodami ulicznymi, połączona 

z głębokim uzależnieniem lub zaburzeniami psychicznymi);  
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4) udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, w formie asystentury oraz prowadzenie terapii 

uzależnień dla osób bezdomnych;  

5) wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.  

Moduł III: Infrastruktura  

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących 

usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.  

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, 

schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni) - w rozumieniu art. 48a ustawy o pomocy 

społecznej.  

W ramach Modułu III promowane i preferowane będą następujące działania:  

1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych;  

2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych;  

3) zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu  

Realizacja prac remontowych/adaptacyjnych może stanowić szansę na aktywizację zawodową 

osób bezdomnych oraz stworzyć możliwość przeprowadzenia lokalnych programów rynku pracy. 

Osoby bezdomne mogą być włączone do realizacji prac remontowych/adaptacyjnych. Warto także 

przeprowadzić dla osób bezdomnych odpowiednie przeszkolenie, przyuczenie do zawodu, staż 

itp. W przypadku konieczności podejmowania specjalistycznych prac technicznych, 

wykonywanych przez firmy zewnętrzne, osoby bezdomne mogą być włączone do czynności 

pomocniczych przy realizacji tych prac.  

Moduł IV: Innowacyjność  

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.  
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W Module IV promowane i preferowane będą nowatorskie, innowacyjne rozwiązania w zakresie 

pomocy osobom bezdomnym. Działania realizowane w tym zakresie będą stanowiły dobre 

praktyki dla innych podmiotów zajmujących się pracą z osobami zmagającymi się z problemem 

bezdomności.  

W ramach Modułu IV preferowane będą następujące zadania:  

Organizacja pozarządowa, która zostanie wybrana w drodze konkursu do realizacji modułu IV 

powinna zorganizować 5 spotkań w województwach o największej liczbie osób bezdomnych 

i 1 spotkanie ogólnopolskie. Obszary tematyczne spotkań będą co roku określane w ogłoszeniu 

o otwartym konkursie ofert, w ramach danej edycji programu. Podsumowaniem spotkań powinno 

zostać wydanie broszury ze wskazówkami dotyczącymi pomocy osobom bezdomnym w obszarze 

tematycznym określonym na dany rok. 

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie  

O dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty 

świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej, czyli organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową 

w zakresie pomocy społecznej.  

W przypadku Modułu II pkt 3 i Modułu III podmioty starające się o dofinansowanie w ramach 

programu powinny posiadać tytuł prawny do:  

1) infrastruktury, w której będą świadczone usługi, o których mowa w Module II pkt 3;  

2) nieruchomości, gdzie znajduje się placówka (lub budynek), w której będą prowadzone 

prace remontowo-adaptacyjne.  
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 Tytuł prawny powinien gwarantować, że infrastruktura/placówka będą w pełnej dyspozycji 

podmiotu ˗˗ przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań określonych w umowie. 

Ponadto podmiot zobowiązuje się do niezbywania infrastruktury/placówki wraz z ich zasobami 

oraz niezmieniania rodzaju prowadzonej w nich działalności przez co najmniej 5 lat od dnia 

zakończenia realizacji zadania.  

Osoby bezdomne w dobie koronawirusa  

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej przygotowało wytyczne dla placówek udzielających 

wsparcia osobom bezdomnym w czasie epidemii koronawirusa. 

Zawierają one również instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej 

zarażenia wirusem. 

Zagrożenie w czasie epidemii 

Osoby bezdomne mają utrudniony dostęp do środków higieny i ochrony osobistej. Dodatkowo to 

w dużej mierze osoby w starszym wieku, z licznymi przewlekłymi schorzeniami. Brak możliwości 

zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, takich jak schronienie i ciepły posiłek, przy 

znacznym spadku temperatury stanowi niejednokrotnie śmiertelne zagrożenie, zwłaszcza  

w czasie stanu epidemii .  

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom 

bezdomnym 

We współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowana została Procedura dla 

podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym w czasie epidemii 

oraz instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej zarażenia wirusem. 

Wytyczne przekazane zostały wojewodom wraz z apelem i prośbą o udostępnienie ich właściwym 

podmiotom do stosowania.  

 


