
ZARZĄDZENIE Nr 8.2013 
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA 

z dnia 30-01-2013 

 
 
 

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych  
w gminie miejskiej Zawidów 
 
Zgodnie z § 11 ust. 13 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie nadanego 
zarządzeniem nr 58.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 1.  Powołuję Zespół osobowy w składzie: 
a) Przewodnicząca: Irena Zawal – inspektor Urzędu Miejskiego w Zawidowie 
b) Członek: Anna Kozłowska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie 
c) Członek: Wojciech Dowgiało – przedstawiciel Posterunku Policji w Zawidowie 
2. Zadaniem zespołu będzie przeprowadzenie na terenie gminy miejskiej Zawidów badania ilości 

osób bezdomnych. 
3. Badanie zostanie przeprowadzone w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r. Ustalam godzinę 

rozpoczęcia badania: 21.00. 
4. Wzory dokumentów wypełnianych określone zostały w wystąpieniu Sekretarza Stanu w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DPS-IV-074-7858-IR/12 z dnia 23.11.2012 r.), 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Romanowi Boruckiemu – 
podinspektorowi ds. obrony cywilnej. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.  

 
 
         Burmistrz Miasta 
 

 
           Robert Łężny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Wrocław, dnia 18.01.2013r. 

 

 

PS-ZS.9421.4.1.2013 

       

       Pani / Pan 

       Prezydent, Burmistrz, Wójt 

       Miasta, Miasta i Gminy, Gminy 

       województwa dolnośląskiego 

 

 

 

 Uprzejmie informujemy, że Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej skierował do Wojewody Dolnośląskiego wystąpienie (pismo nr DPS-IV-

074-7858-IR/12 z 23.11.2012) dotyczące konieczności podjęcia działań, których celem ma 

być ograniczenie negatywnych skutków bezdomności. Oprócz realizacji działań bieżących 

mających na celu niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym w szczególności 

zapewnienia w okresie zimowym noclegu i ciepłego posiłku osobom potrzebującym Pan 

Sekretarz Stanu wskazał również na konieczność pogłębienia wiedzy na temat bezdomności. 

W tym celu w nocy z 7 na 8 lutego 2013 roku zostanie przeprowadzone ogólnopolskie 

badanie ilości osób bezdomnych.  

Poniżej przekazujemy wytyczne, zawarte w ww. piśmie Pana Jarosława Dudy, odnośnie 

przeprowadzenia ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych. 

Pierwsza próba określenia ilości osób bezdomnych została przeprowadzona w styczniu 

2010 roku. Bezdomność jest jednak zjawiskiem dynamicznym, na które wpływ ma wiele 

czynników, w tym także sytuacja ekonomiczna kraju. W związku z powyższym badanie ilości 

osób bezdomnych prowadzone będzie systematycznie co 2 lata w miesiącach zimowych 

(wtedy można najłatwiej określić ilość osób bezdomnych, ponieważ korzystają oni wówczas 

chętniej z placówek noclegowych dla osób bezdomnych). 

W celu sprawnego przeprowadzenie badania w Waszej gminie w nocy z 7 na 8 lutego 2013 

roku niezbędne będzie zaangażowanie i umiejętna, ścisła współpraca wszelkich dostępnych 

służb: funkcjonariuszy policji, straży gminnej lub miejskiej, pracowników ośrodków pomocy 

społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników 



organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy 

oraz innych osób „dobrej woli” chętnych do pomocy i  współpracy. W trakcie badania 

konieczna będzie ścisła współpraca w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych 

map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych itp. 

Aby określić ilość osób bezdomnych należy zsumować dwie liczby: 

Liczby składowe konieczne 
do określenia liczby osób 
bezdomnych na danym 

terenie 

 
Sposób przeprowadzenia badania 

Liczba osób bezdomnych 
spędzających noc w 
wyspecjalizowanych 
placówkach noclegowych 

1. Stosunkowo łatwe zadanie. Należy podliczyć ilość osób 
bezdomnych, które spędziły noc z 7 na 8 lutego 2013r. we 
wszystkich placówkach noclegowych na terenie gminy. 
 

Liczba osób bezdomnych 
spędzających noc w tzw. 
miejscach „niemieszkalnych” 
(ogródki działkowe, parki, 
węzły ciepłownicze, nieza-
mieszkałe budynki itp.) 

2. Trudniejsze do zrealizowania. Należy fizycznie dotrzeć do 
osoby bezdomnej przebywającej w miejscu niemieszkalnym. 
Można to zrealizować w dwojaki sposób: 
A. Badanie można przeprowadzić w ciągu dnia – jest to 
łatwiejsze do zrealizowania lecz może być obarczone błędem 
„dublowania się danych” 
B. Bardziej wiarygodne (ale trudniejsze do zrealizowania) 
może być badanie przeprowadzone wieczorem lub w nocy z 
dnia 7 na 8 lutego 2013 roku. Mniejsza jest wtedy możliwość 
wystąpienia błędu „dublowanie się” danych. Osoba bezdomna 
spędza bowiem nocleg tylko w jednym miejscu: albo w 
miejscu „niemieszkalnym” albo w placówce noclegowej. 

 
Aby badanie ilości osób bezdomnych było wiarygodne, należy ustrzec się błędu tzw. 

„dublowania się danych", tzn. że ta sama osoba będzie liczona dwa razy. Taka ewentualność 

może wystąpić jeśli np. liczenie osób bezdomnych w miejscach „niemieszkalnych" {ogródki 

działkowe, parki itp.) będzie przeprowadzone w ciągu dnia, a następnie do uzyskanej liczby, 

bez przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji, bezkrytycznie doda się ogólną liczbę osób 

bezdomnych, które spędziły nocleg w placówkach noclegowych (jeśli część osób 

/diagnozowanych w ciągu dnia w miejscach „niemieszkalnych", zdecyduje się spędzić nocleg 

w placówkach noclegowych - wystąpi błąd dublowania się danych). W takiej sytuacji 

konieczne będzie dodatkowe zweryfikowanie uzyskanych z placówek noclegowych 

informacji. Każda osoba bezdomna spędzająca nocleg w placówce noclegowej powinna być 

zapytana, czy została już wcześniej zarejestrowana przez osoby realizujące badanie w miejscu 

niemieszkalnym w ciągu dnia. Jeśli osoba potwierdzi, że tak, zarejestrowano ją już wcześniej 

w miejscu niemieszkalnym - wówczas taką osobę nie należy „wliczać" do ilości osób 

przebywających w placówce noclegowej (aby uniknąć „dublowania" się danych). 



Mając na uwadze powyższe sugerujemy, by policzyć osoby bezdomne w placówkach 

noclegowych na terenie gminy, a ponadto również w  miejscach „niemieszkalnych” 

(„fizycznie” dotrzeć do osoby bezdomnej) wieczorem i w nocy z 7 na 8 lutego 2013 roku. 

Przy przeprowadzeniu badania ilości osób bezdomnych w gminie, zgodnie z sugestią zawartą 

piśmie Pani Elżbiety Seredyn Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej (znak: DPS–IV-074–8502-IR/12 z dnia 18.12.2012 r.), należy posługiwać się 

formularzem Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej (dorosłej i dziecka). 

Kwestionariusz (w załączeniu) zawiera 11 prostych ale jednocześnie ważnych pytań. Zgodnie 

z kwestionariuszem informacje należy zbierać w następujących miejscach: 

• ogrzewalnie, noclegownie 

• schroniska, domy dla osób bezdomnych, hostele 

• mieszkania wspierane, chronione, treningowe, wynajmowane 

• szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia 

• zakłady karne, areszty śledcze 

• izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne 

• miejsca niemieszkalne 

• pustostany, domki i altanki działkowe 

• inne miejsca   

Wypełnione kwestionariusze, oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych 

umożliwi ą również uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych 

w  Państwa Gminie. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie 

problematyki bezdomności.  

Na podstawie Kwestionariuszy dotyczących osoby bezdomnej, wypełnionych w trakcie 

badania w dniach 7 / 8 lutego 2013 roku, należy sporządzić Zestawienie zbiorcze dotyczące 

osób bezdomnych w gminie (wzór w załączeniu)  i przesłać do Wydziału Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu faksem na numer 71-340-63-89 

w terminie do 12 lutego 2013r. a następnie pocztą. 

Informujemy również, że dane uzyskane z kwestionariuszy będą wykorzystane do 

sporządzenia sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie 

w roku 2012. Ww. sprawozdanie (podobnie jak badanie ilości osób bezdomnych) powinno 

być odtąd przeprowadzane systematycznie co dwa lata. Najbliższe sprawozdanie powinno być 

zrealizowane w pierwszym kwartale 2013 r. Ma ono dotyczyć statystyki za 2012 r. 

Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wyraża  



nadzieję, że wymienione powyżej działania przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat 

bezdomności i dadzą jednocześnie podstawę do przeprowadzenia możliwie 

najskuteczniejszych działań, w celu ograniczenia negatywnych skutków bezdomności. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej (dorosłej i dziecka) badanie: 7 / 8 luty 2013r. 

2. Zestawienie zbiorcze dot. osób bezdomnych w gminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Zestawienie zbiorcze dotyczące  osób bezdomnych 
(na podstawie badania przeprowadzonego w nocy  z 7 na 8 lutego 2013 roku) 

w gminie ……………………………………. 

1. Liczba osób bezdomnych w gminie………………..……………….…………….…      osób 

(przebywających na terenie gminy w nocy z 7 na 8 lutego 2013 roku) 

2. Liczba bezdomnych w gminie przebywających w nocy z 7 na 8 lutego 2013 roku 

w miejscach: 

a.  ogrzewalnia, noclegownia…………………………………………..….…      osób 

b.  schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel……..………………..….…      osób 

c.  mieszkania wspierane, chronione, treningowe, wynajmowane…..……..…      osób 

d. szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia…………….…..…..….…      osób 

e.  zakłady karne, areszty śledcze…………………………….……….....….…      osób 

f.  izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne…………………….……........……      osób 

g.  miejsca niemieszkalne………………………………………..….….……      osób 

h.  pustostany, domki, altany działkowe……….………..………………..…      osób 

i.   inne………………………………………………………………………      osób 

3. Liczba bezdomnych dorosłych………………………………………………………      osób 

4. Liczba bezdomnych dzieci……………………………………………………..……      osób 

5. Liczba bezdomnych mężczyzn………………………………………………………      osób 

6. Liczba bezdomnych kobiet………………………………….………………….……      osób 

7. Liczba bezdomnych niepełnosprawnych………………………….…………………      osób 
(posiadających stopień niepełnosprawności / grupę inwalidzką) 

8. Liczba bezdomnych posiadających ubezpieczenie zdrowotne………………………      osób 

 

 

 

 

 

 

 


