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Kim jest polski 
bezdomny

Co dwa lata – z taką częstotliwością rząd przeprowadza diagnozę 
problemu bezdomności w Polsce. Ma ona jednak poważne wady. 
Po pierwsze, osoby bezdomne liczone są punktowo – w ciągu jednej 
nocy – co z góry wyklucza możliwość dotarcia do wszystkich. 
Liczenie odbywa się w ośrodkach i w zidentyfikowanych miejscach 
niemieszkalnych, ale na przykład nie na klatkach schodowych.  
Liczbę podawaną przez władze należy więc uznać za zdecydowanie 
zaniżoną. Po drugie, w ostatniej edycji badania notowano jedynie 
podstawowe dane osób bezdomnych. Nie pytano chociażby 
o wsparcie, z jakiego korzystają, stan zdrowia czy długość pobytu  
na ulicy. Widać dużą potrzebę zatrudnienia ekspertów, którzy 
przygotują metodologię pozwalającą zebrać pełniejsze informacje 
o skali i specyfice polskiej bezdomności. Badanie Ministerstwa ich  
nie dostarcza. Bez tych danych trudno zaś planować niezbędną 
reformę całego systemu. Przedstawiamy więc obraz niepełny, ale 
najlepszy z dostępnych obrazów prezentujących sytuację w całym 
kraju, bo oparty na jedynym ogólnopolskim badaniu bezdomnych.

BEZDOMNI: WIĘKSZOŚĆ PO EKSMISJI

płeć:

liczba bezdomnych w województwach: 

miejsca schronienia bezdomnych: 

wiek:

przyczyny bezdomności*:

wykształcenie:

NAJMNIEJ BEZDOMNYCH NA ŚCIANIE WSCHODNIEJ

ILU BEZDOMNYCH KORZYSTA Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Z CZEGO SIĘ UTRZYMUJĄ

80% 
mężczyźni

15%
kobiety

0-17 lat 

18-40 lat 
izby 

wytrzeźwień
pustostany inne miejsca 

niemieszkalne
schroniska szpitalezakłady 

karne

41-60 lat 

powyżej 60

5% 
dzieci

41% 
uzależnienie

43% 
konflikt rodzinny

39% 
zasiłek z pomocy społecznej

19% 
brak jakichkolwiek dochodów

14% 
zbieractwo

13% 
praca na czarno

11% 
renta/emerytura

53% 
eksmisja

26% 
bezrobocie

13% 
niepełnosprawność
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52%
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3,2 tys.
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1,9 tys.

1,5 tys.

1,1 tys.

1,1 tys.

1 tys.

1 tys.

0,7 tys.

0,7 tys.

44% zawodowe

33% podstawowe

16% średnie

osoby objęte Indywidualnym 
Programem Wychodzenia z Bezdomności

osoby objęte 
Kontraktem Socjalnym

60%

17%

12%

4%
1%

6%

osoby, które się 
usamodzielniły

osoby, które podjęły  
zatrudnienie

bezdomnych zmarło 
z wyziębienia zimą 
2014/2015 

9% 7% 7% 6%

2% niepełne podstawowe
2% gimnazjalne

2% wyższe 21%22%

 *badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź Źródła: dane na podstawie raportów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z lat 2013 i 2015

 JOANNA SAWICKA  ANNA OLCZAK



371

Kim jest polski 
bezdomny

Co dwa lata – z taką częstotliwością rząd przeprowadza diagnozę 
problemu bezdomności w Polsce. Ma ona jednak poważne wady. 
Po pierwsze, osoby bezdomne liczone są punktowo – w ciągu jednej 
nocy – co z góry wyklucza możliwość dotarcia do wszystkich. 
Liczenie odbywa się w ośrodkach i w zidentyfikowanych miejscach 
niemieszkalnych, ale na przykład nie na klatkach schodowych.  
Liczbę podawaną przez władze należy więc uznać za zdecydowanie 
zaniżoną. Po drugie, w ostatniej edycji badania notowano jedynie 
podstawowe dane osób bezdomnych. Nie pytano chociażby 
o wsparcie, z jakiego korzystają, stan zdrowia czy długość pobytu  
na ulicy. Widać dużą potrzebę zatrudnienia ekspertów, którzy 
przygotują metodologię pozwalającą zebrać pełniejsze informacje 
o skali i specyfice polskiej bezdomności. Badanie Ministerstwa ich  
nie dostarcza. Bez tych danych trudno zaś planować niezbędną 
reformę całego systemu. Przedstawiamy więc obraz niepełny, ale 
najlepszy z dostępnych obrazów prezentujących sytuację w całym 
kraju, bo oparty na jedynym ogólnopolskim badaniu bezdomnych.

BEZDOMNI: WIĘKSZOŚĆ PO EKSMISJI

płeć:

liczba bezdomnych w województwach: 

miejsca schronienia bezdomnych: 

wiek:

przyczyny bezdomności*:

wykształcenie:

NAJMNIEJ BEZDOMNYCH NA ŚCIANIE WSCHODNIEJ

ILU BEZDOMNYCH KORZYSTA Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Z CZEGO SIĘ UTRZYMUJĄ

80% 
mężczyźni

15%
kobiety

0-17 lat 

18-40 lat 
izby 

wytrzeźwień
pustostany inne miejsca 

niemieszkalne
schroniska szpitalezakłady 

karne

41-60 lat 

powyżej 60

5% 
dzieci

41% 
uzależnienie

43% 
konflikt rodzinny

39% 
zasiłek z pomocy społecznej

19% 
brak jakichkolwiek dochodów

14% 
zbieractwo

13% 
praca na czarno

11% 
renta/emerytura

53% 
eksmisja

26% 
bezrobocie

13% 
niepełnosprawność

5%

52%

4,6 tys.

4,4 tys.

3,9 tys.

3,2 tys.

3,2 tys.

2,9 tys.

2,7 tys.

2 tys.

1,9 tys.

1,5 tys.

1,1 tys.

1,1 tys.

1 tys.

1 tys.

0,7 tys.

0,7 tys.

44% zawodowe

33% podstawowe

16% średnie

osoby objęte Indywidualnym 
Programem Wychodzenia z Bezdomności

osoby objęte 
Kontraktem Socjalnym

60%

17%

12%

4%
1%

6%

osoby, które się 
usamodzielniły

osoby, które podjęły  
zatrudnienie

bezdomnych zmarło 
z wyziębienia zimą 
2014/2015 

9% 7% 7% 6%

2% niepełne podstawowe
2% gimnazjalne

2% wyższe 21%22%

 *badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź Źródła: dane na podstawie raportów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z lat 2013 i 2015



WYKLUCZENIEfot. alexander klimov / flickr



















?
















