
 

 

UCHWAŁA NR LXXIV/2079/2018  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 27 września 2018 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla 

osób bezdomnych  
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schroniskach dla osób bezdomnych.  

 

§ 2. 1. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), ponoszą odpłatność na zasadach określonych w 

poniższej tabeli:  

Miesięczny dochód osoby samotnie  gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie w procentach w relacji do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności 

liczona procentowo w 

stosunku do dochodu 

powyżej do (włącznie) ---------- 

---------- 100% bezpłatnie 

100% 150% 30% 

150% 200% 40% 

200% ---------- 50% 

2. Odpłatność za pobyt w schronisku ustalana jest na podstawie decyzji 

administracyjnej.  

3. Odpłatność za pobyt w schronisku wnoszona przez osobę bezdomną nie może 

przekraczać kwoty miesięcznego kosztu pobytu w danym schronisku.  

4. Informacja o wysokości kosztów miesięcznego pobytu w schroniskach jest 

podawana w formie komunikatu Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych 

zamieszczanego na tablicy ogłoszeń Biura Pomocy i Projektów Społecznych i na stronie 

internetowej tego Biura.  

5. Informacja, o której mowa w ust. 4 aktualizowana jest z dniem 1 stycznia każdego 

roku.  

 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy 

pobytu w placówce.  

2. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

odpłatność za pobyt ustala się dzieląc miesięczną kwotę odpłatności przez liczbę dni w 

miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.  

3. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1 podlega zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku przy zastosowaniu zasady określonej w art. 106 e ust. 11 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 

2018 r. poz. 62, 86, 650 i 1499), według której kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy 



czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 

grosza.  

 

§ 4. Odpłatność za pobyt w schronisku uiszcza się za okresy miesięczne w terminie do 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu w schronisku, a w przypadku 

rozpoczęcia pobytu, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie 

do schroniska.  

 

§ 5. 1. Osoba bezdomna może zostać zwolniona całkowicie lub częściowo z 

ponoszenia odpłatności na okres wynikający z okoliczności sprawy w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy ponoszenie odpłatności za pobyt w schronisku stanowiłoby 

dla niej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, a zwłaszcza ze 

względu na następujące okoliczności:  

1) długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność powodującą udokumentowany wzrost 

wydatków na zakup lekarstw, specjalistyczne leczenie i badania lekarskie, 

rehabilitację, stosowanie specjalistycznej diety, a także zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

niezbędnego dla funkcjonowania osoby bezdomnej;  
 

2) straty poniesione w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej;  
 

 

3) zwiększone wydatki spowodowane inną trudną sytuacją zdrowotną, osobistą, rodzinną 

lub losową stwierdzoną przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;  
 

 

4) zwiększone wydatki w związku z realizacją indywidualnego programu wychodzenia z 

bezdomności.  
 

 

2. Zwolnienie częściowe lub całkowite z ponoszenia odpłatności następuje na 

podstawie decyzji administracyjnej.  

 

§ 6. Opłaty za pobyt w schroniskach stanowią dochód m.st. Warszawy.  

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i ośrodków pomocy 

społecznej m.st. Warszawy.  

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

 


