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WSTĘP 

 

Założenia  

Badanie zostało przeprowadzone na terenie Miasta Poznania na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego – koordynatora badania w województwie z 2 grudnia 

2014 roku). 

Badanie miało polegać na dotarciu w terminie 21/22 stycznia 2015 roku do wszystkich osób 

bezdomnych przebywających w tych dniach na terenie miasta Poznania w: 

 ogrzewalniach i noclegowniach, 

 schroniskach, domach dla osób bezdomnych, hostelach, 

 szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia; 

 zakładach karnych, aresztach śledczych, 

 izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych, 

 miejscach niemieszkalnych , 

 pustostanach, domkach i altanach działkowych; 

 innych miejscach. 

Mając na względzie skalę tego badawczego przedsięwzięcia oraz prowadzoną w Poznaniu diagnozę 

systemu pomocy osobom bezdomnym MOPR w Poznaniu (wyznaczony do koordynacji tego badania 

na terenie Miasta) wraz z partnerami postanowił przy okazji tego badania (podobnie jak w 2013 

roku), przyjrzeć się zjawisku bezdomności w nieco szerszym zakresie:  

a) poprzez rozszerzenie kwestionariusza wywiadu o kilka dodatkowych pytań (analogicznie, jak w 

2013 roku): 

 imię i nazwisko osoby objętej badaniem,  

 okres bycia bezdomnym, 

 okres przebywania w danym miejscu, w którym realizowano badanie, 

 rodzaj niepełnosprawności, 

 rejestrację w PUP, 

 podejmowanie aktywności zawodowej, 

 źródło utrzymania, 

 ocenę własnego stanu zdrowia. 

b) poprzez przeprowadzenie badania również wśród osób bezdomnych ostatnio zameldowanych na 

pobyt stały w Poznaniu a obecnie przebywających w: 

 mieszkaniach wspieranych, chronionych, treningowych (osoby bezdomne przebywające w tych 

miejscach były objęte badaniem również w 2013 roku zgodnie z oczekiwaniem MPiPS, w 2015 

roku MPiPS w zleconym badaniu pominęło te miejsca), 

 placówkach poza Poznaniem, które zapewniają schronienie w wyniku zlecenia realizacji takiego 

zadania przez Miasto Poznań (miejsca zakontraktowane), 

 innych placówkach poza Poznaniem, w których przebywają osoby bezdomne z uwagi na brak 

wystarczającej liczby miejsc zakontraktowanych przez Miasto Poznań. 

Pozyskane dodatkowe dane były zbierane wyłącznie na użytek Miasta Poznania i nie były ujmowane 

w sprawozdaniu przekazanym do Wojewody Wielkopolskiego. 
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Celem badań była diagnoza sytuacji osób bezdomnych, która ma pozwolić lepiej przygotować się do 

podjęcia działań, które w przyszłości będą skutkować zmniejszeniem liczby osób bezdomnych i 

zagrożonych bezdomnością m.in. poprzez przyjrzenie się tym aspektom sytuacji osób bezdomnych, 

które w dużym stopniu determinują ich szanse na wyjście z bezdomności (jak np. okres bycia 

bezdomnym, podejmowanie aktywności zawodowej czy też stan zdrowia) oraz obserwowanie zmiany 

sytuacji poszczególnych osób bezdomnych w sytuacji, gdy badania będą powtarzane w kolejnych 

latach. 

 

Realizatorzy badania: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, 

 Komenda Miejska Policji w Poznaniu, 

 Straż Miejska Miasta Poznania, 

 Straż Ochrony Kolei, 

 Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, 61-314 Poznań, ul. Michałowo 68,   

 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby 10, 62-081 Przeźmierowo 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o., 

 Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Poznań, ul. Borówki 12, ul. Borówki 4, ul. Jawornicka 50, 

ul. Bydgoska 6/7, 

 Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT: 

o Dom Readaptacji Społecznej dla Osób Bezdomnych, Uzależnionych i Niepełnosprawnych, 

Rożnowice 33, 64-610 Rogoźno,  

o Dom Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych oraz Noclegownia dla Osób 

Bezdomnych, ul. Borówki 8, 61-304 Poznań, 

o Dom Readaptacji Społecznej dla Osób Objętych Eksmisją, ul. Starołęcka 36/38, 61-361 

Poznań, 

 Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń, Błońsko 37a, 64-308 Jabłonna, 

 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Widłakowa 3, 61-680 Poznań, 

 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – Dom Samotnej Matki w Rokietnicy, ul. Kierska 10, 

62-090 Rokietnica,  

 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot – Dom dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu, ul. 

Pogodna 55, 60-104 Poznań,  

 Stowarzyszenie MONAR – Dom dla osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w 

Gościejewie, Gościejewo 52a, 64-611 Gościejewo,   

 Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań 

 Dom Charytatywny "Przystań", Poznań, ul. Krańcowa 10, 

 Zgromadzenia Sióstr Albertynek, Poznań, ul. Ściegiennego 33, 

 Areszt Śledczy w Poznaniu,  61-729 Poznań 

 Szpitale (Szpital Miejski im. F.Raszei w Poznaniu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu – Zakład 

Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej) 

 Hostele inne niż prowadzone przez organizacje pozarządowe,  

 Organizacje pozarządowe / placówki świadczące usługi dla bezdomnych poza Poznaniem. 
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WYNIKI BADANIA 

Przedstawione poniżej dane z badania obejmują wyniki badania z 2015 roku (tabele, wykresy, opis) 

oraz ich porównanie z wynikami badania z 2013 roku (tabele, wykresy, opis).  

 

1. Płeć badanych 

 Mężczyźni (w tym dzieci) – 827 osób (75%), 

 Kobiety (w tym dzieci) – 279 osób (25%), 

 Razem – 1.106 osób (100%). 

 

  
 

PŁEĆ BADANYCH 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba osób 

(%) 

2015 rok 
Liczba osób 

(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba % 

Mężczyźni   695 (74%) 796 (72%) +101 +14,5% 

Kobiety 165 (18%) 243 (22%) +78 +47,3% 

Dzieci 73 (8%) 67 (6%) -6 -8,2% 

SUMA 933 (100%) 1.106 (100%) +173 +18,5% 

 

Płeć badanych 
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 W 2015 roku w trakcie badania osób bezdomnych dotarto do 1.106 osób, czyli do 173 osób 

(18,5%) więcej niż 2 lata wcześniej tj. w 2013 roku. Liczba bezdomnych mężczyzn jest o 14,5% 

większa, liczba kobiet o 47,3% większa a liczba dzieci o 8,2% mniejsza. 

 W 2015 roku w stosunku do 2013 roku w ujęciu % nieco mniej było mężczyzn i dzieci (o 2%)  

i więcej kobiet (o 4%). 

 Z zestawienia danych (nazwisko i imię, rok urodzenia, miejscowość ostatniego zameldowania) 

osób objętych badaniem w 2013 i 2015 roku wynika, że badaniem w 2015 roku objęto zaledwie 

320 osób z pierwszego badania. Ponadto przy 25 osobach brak jest danych umożliwiających 

identyfikację i porównanie (np. brak nazwiska i imienia lub podane tylko imię).  

 Nawet mając na względzie fakt, że w 2015 roku prawdopodobnie z badaniem dotarto do szerszej 

grupy niż w 2013 roku to jednak powyższe wskazuje, że w 2015 roku zbadano około 700 nowych 

bezdomnych a tym samym ponad 500 osób bezdomnych objętych badaniem w 2013 roku w 2015 

roku nie przebywa na terenie Poznania lub w placówkach poza Poznaniem (ale na podstawie 

wskazania miejsca przez MOPR). Z analizy deklaracji badanych dotyczących okresu bycia 

bezdomnym wynika natomiast, że 362 osoby deklarują, że w tym okresie stały się bezdomne 

(okres bezdomności do 2 lat).  

 Dotarcie w ramach badania do większej liczby osób bezdomnych to m.in. przebadanie: 

o 100 osób we wszystkich miejscach wydawania posiłków (w tym: 55 osób pochodzących  

z Poznania, 43 osoby pochodzące spoza Poznania i 5 osób brak danych w tym zakresie), 

o 34 osób przebywających w 6 mieszkaniach świadczących odpłatne schronienie (w tym: 

13 osób pochodzących z Poznania, 18 osób pochodzących spoza Poznania i 3 osoby brak 

danych), 

o 61 osób przebywających w placówkach w różnych miejscach w Polsce (61 osób 

pochodzących z Poznania) - miejsca nie objęte umowami z Miastem Poznań. 

 

2. Miejsce przeprowadzenia badania w 2015 roku (miejsce pobytu osób bezdomnych w trakcie 

badania)1 

 

                                                           
1
 Dane przekazane do MPiPS za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego (dotyczy osób bezdomnych 

przebywających w dniach 21/22 stycznia 2015 roku na terenie miasta Poznania, z wyłączeniem osób 
przebywających w mieszkaniach wspieranych, chronionych, treningowych) 

A. Miejsce przebywania osoby bezdomnej 
- Placówki  

Liczba osób bezdomnych 

OGÓŁEM 
w tym: 

mężczyźni kobiety dzieci 

1 Ogrzewalnia, noclegownia 26 26 0 0 

2 Schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel 504 369 97 38 

3 Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia 2 2 0 0 

4 Zakłady karne, areszty śledcze 12 12 0 0 

5 Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne 0 0 0 0 

RAZEM: 544 409 97 38 

B. Miejsce przebywania osoby bezdomnej 
 – Poza placówkami instytucjonalnymi 

Liczba osób bezdomnych 

OGÓŁEM 
w tym: 

mężczyźni kobiety dzieci 

6 Miejsca niemieszkalne 85 72 13 0 

7 Pustostany, domki, altany działkowe 94 62 32 0 

8 Inne 135 116 19 0 

RAZEM: 314 250 64 0 
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MIEJSCE PRZEPROWADZENIA 
BADANIA (2015 rok) 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY DZIECI RAZEM (%) 

Ogrzewalnie, noclegownie  26 0 0 26 (2,3%) 

Schroniska, domy dla osób 
bezdomnych, hostele 

445 147 53 645 (58,3%) 

Mieszkania wspierane, chronione, 
treningowe 

61 32 14 107 (9,7%) 

Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki 
zdrowia 

2 0 0 2 (0,2%) 

Zakłady karne, areszty śledcze  12 0 0 12 (1,1%) 

Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne 0 0 0 0 (0,0%) 

Miejsca niemieszkalne2 72 13 0 85 (7,7%) 

Pustostany, domki, altany działkowe 62 32 0 94 (8,5%) 

Inne miejsca3 116 19 0 135 (12,2%) 

RAZEM 796 (72%) 243 (22%) 67 (6%) 1.106 (100,0%) 

 

 
 Zdecydowana większość osób bezdomnych przebywała w różnego typu placówkach, których 

usługi są adresowane właśnie do tych osób – łącznie w noclegowniach, schroniskach, domach 

dla osób bezdomnych, hostelach oraz mieszkaniach wspieranych, chronionych, treningowych 

przebywało 778 osób tj. 70,3%. 

 Miejscem pobytu osób bezdomnych w dniu badania były także miejsca niemieszkalne 

(bunkier, klatka schodowa, namiot, park, piwnica, pod balkonem, przyczepa, kempingowa, 

strych, szałas, szopa, śmietnik, wagon, kontener na rowery, samochód osobowy), pustostany, 

domki, altany działkowe oraz inne miejsca (dworzec PKP, miejsce wydawania posiłków, skup 

złomu, parking, sklep, ulica). W tych wszystkich miejscach – nie będących miejscami 

traktowanymi jako mieszkalne – przebywało łącznie 314 osób (28,4%).  

 Pozostałe miejsca pobytu osób bezdomnych to specyficzne miejsce krótkotrwałego pobytu 

                                                           
2
 Miejsca niemieszkalne w których przebywały badane osoby bezdomne to: bunkier, klatka schodowa, namiot, 

park, piwnica, pod balkonem, przyczepa, kempingowa, strych, szałas, szopa, śmietnik, wagon, kontener na 
rowery, samochód osobowy,  
3
 Inne miejsca w których przebywały badane osoby bezdomne to:, dworzec PKP, dworzec, PKS, miejsce 

wydawania posiłków, skup złomu, parking, sklep, ulica,   

0 200 400 600 800 
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(szpital) a także pobytu przymusowego (areszt śledczy). W tych miejscach w dniu badania 

przebywało tylko 14 osób bezdomnych (1,3%). 

 Dzieci poniżej 18 roku życia przebywały tylko w placówkach dla osób bezdomnych (67 dzieci)  

z co najmniej z jednym z rodziców (w 2013 roku było to 73 dzieci, które przebywały  

 placówkach dla osób bezdomnych oraz w miejscach określonych jako pustostany, domki, 

altanki działkowe). 

 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA 
BADANIA 

 (2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba osób 

(%) 

2015 rok 
Liczba osób  

(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Ogrzewalnie, noclegownie  36 (3,9%) 26 (2,3%) -10 -27,8% 

Schroniska, domy dla osób 
bezdomnych, hostele 

657 (70,4%) 645 (58,3%) -12 -1,8% 

Mieszkania wspierane, chronione, 
treningowe 

46 (4,9%) 107 (9,7%) +61 +132,6% 

Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne 
placówki zdrowia 

1 (0,1%) 2 (0,2%) +1 +100,0% 

Zakłady karne, areszty śledcze  8 (0,9%) 12 (1,1%) +4 +50,0% 

Izby wytrzeźwień, pogotowia 
socjalne 

3 (0,3%) 0 (0,0%) -3 100,0% 

Miejsca niemieszkalne 66 (7,1%) 85 (7,7%) +19 +28,8% 

Pustostany, domki, altany 
działkowe 

82 (8,8%) 94 (8,5%) +12 +14,6% 

Inne miejsca4 34 (3,6%) 135 (12,2%) +101 +297,1% 

RAZEM 933 (100%) 1.106 (100,0%) +173 +18,5% 

 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA BADANIA  (2013 i 2015 rok) 

 

                                                           
4
 Inne miejsca w których przebywały badane osoby bezdomne to: dworzec PKP, miejsce wydawania posiłków, 

skup złomu, parking, sklep, ulica,   
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Mieszkania wspierane, chronione, treningowe 
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Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne 
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 W 2015 roku nadal zdecydowana większość osób bezdomnych przebywała w różnego typu 

placówkach, których usługi są adresowane właśnie do tych osób tj. w noclegowniach, 

schroniskach, domach dla osób bezdomnych, hostelach oraz mieszkaniach wspieranych, 

chronionych, treningowych. W ciągu dwóch lat wzrosła liczba tych osób z 739 do 778, jednakże 

zmniejszył się % udział tej grupy wśród wszystkich osób bezdomnych (z 79,2% do 70,3%). 

 Zmalała liczba osób przebywających w noclegowniach, schroniskach, domach dla osób 

bezdomnych i hostelach z 693 do 671 (zmniejszenie z 74,3% do 60,7%). 

 Znacznie zwiększyła się liczba osób przebywających w mieszkaniach wspieranych, chronionych, 

treningowych – z 46 do 107 (z 4,9% do 9,7%), co wynika z lepszego niż wcześniej dotarcia do osób 

przebywających w różnego typu mieszkaniach. Zaznaczyć należy jednak, że w tej grupie ujęto 

osoby przebywające w 6 mieszkaniach oferowanych osobom bezdomnym odpłatnie poza 

oficjalnym systemem pomocy osobom bezdomnym. Z dokonanego w czasie badania rozpoznania 

wynika ponadto, że są to mieszkania o bardzo niskim standardzie oraz wysokim koszcie wynajmu 

(około 800 zł miesięcznie od osoby) – nieadekwatnym do oferowanych warunków. W tych 6 

mieszkaniach  przebywały 34 osoby bezdomne, w tym 13, które miały ostatnie miejsce 

zameldowania na pobyt stały w Poznaniu i 18 pochodzących spoza Poznania (u 3 osób nie 

ustalono miejsca ostatniego zameldowania). 

 Zdecydowanie, bo o 132 wzrosła liczba osób badanych w miejscach niemieszkalnych, 

pustostanach, domkach, altankach działkowych oraz innych miejscach – ze 182 do 314 (z 19,5% 

do 28,4%).  

o Widoczny jest wzrost liczby osób bezdomnych przebywających w miejscach 

niemieszkalnych (tzw. koczowiskach) – o 19 osób (z 66 do 85, z 7,1% do 7,7%). 

o Szczególnie duża różnica dotyczy jednak innych miejsc (na potrzeby tego badania 

określonych jako miejsca w przestrzeni publicznej) – tutaj w trakcie badania spotkano  

o 101 osób więcej niż w 2013 roku – wzrost z 34 do 135 (z 3,6% do 12,2%).  
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2013 rok 

2015 rok 
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3. Wiek osób bezdomnych  

WIEK DOROSŁYCH  
OSÓB BEZDOMNYCH 

(2015 rok)  

MĘŻCZYŹNI 
Liczba (%) 

KOBIETY 
Liczba (%) 

RAZEM 
Liczba  

(%) 

Od 18 do 30 lat 36 (4,5%) 34 (14,0%) 70 (6,7%) 

Od 31 do 40 lat 80 (10,0%) 45 (18,5%) 125 (12,0%) 

Od 41 do 50 lat 147 (18,5%) 50 (20,6%) 197 (19,0%) 

Od 51 do 60 lat 292 (36,7%) 61 (25,1%) 353 (34,0%) 

Od 61 do 70 lat 211 (26,5%) 47 (19,3%) 258 (24,8%) 

Od 71 do 80 lat 23 (2,9%) 5 (2,1%) 28 (2,7%) 

Od 81 do 83 lat 1 (0,1%) 1 (0,4%) 2 (0,2%) 

Brak danych 6 (0,8%) 0 (0,0%) 6 (0,6%) 

RAZEM 796 (100,0%) 243 (100,0%) 1.039 (100,0%) 

 

 
 

WIEK DZIECI 
(2015 rok) 

LICZBA OSÓB 

Do 1 roku 6 

Od 2 do 3 lat 12 

Od 4 do 6 lat 16 

Od 7 do 12 lat 19 

Od 13 do 17 lat 14 

RAZEM 67 

 Wśród badanych osób bezdomnych jest 1.039 osób dorosłych (93,9%) oraz 67 dzieci (6,1%). 

 Najmłodszy badany to dziecko, które w czasie badania miało 1 miesiąc, najstarszy bezdomny miał 

83 lata.  

 Najwięcej osób bezdomnych jest w przedziale wiekowym od 51 do 60 lat – to 353 osoby (34,0%)  

 Spośród badanych bezdomnych 641 osób (61,7%) ma więcej niż 50 lat. 

 Średni wiek dorosłej osoby bezdomnej to 50 lat (mężczyzny 53,5 roku, kobiety 48 lat) 

 Spośród badanych dzieci najwięcej jest dzieci małych (do 3 lat) – 18 oraz dzieci w wieku 7-12 lat  

– 19. 

0 100 200 300 400 

Od 0 do 17 lat 

Od 18 do 30 lat 

Od 31 do 40 lat 

Od 41 do 50 lat 

Od 51 do 60 lat 

Od 61 do 70 lat 

Od 71 do 80 lat 

Od 81 do 83 lat 

Brak danych  

67 (6,1%) 

70 (6,7%) 

125 (12,0%) 

197 (19,0%) 

353 (34,0%) 

258 (24,8%) 

28 (2,7%) 

2 (0,2%) 

6 (0,6%) 



11 
 

WIEK DOROSŁYCH  
OSÓB BEZDOMNYCH 

(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba osób 

(%) 

2015 rok Liczba 
osób  
(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Od 18 do 30 lat 57 (6,6%) 70 (6,7%) +13 +22,8% 

Od 31 do 40 lat 127 (14,8%) 125 (12,0%) -2 -1,6% 

Od 41 do 50 lat 188 (21,9%) 197 (19,0%) +9 +4,8% 

Od 51 do 60 lat 301 (35,0%) 353 (34,0%) +52 +17,3% 

Od 61 do 70 lat 161 (18,7%) 258 (24,8%) +97 +60,2% 

Od 71 do 80 lat 19 (2,2%) 28 (2,7%) +9 +47,4% 

Od 81 do 83 lat 3 (0,3%) 2 (0,2%) -1 -33,3% 

Brak danych 4 (0,5%) 6 (0,6%) +2 +50,03% 

RAZEM 860 (100,0%) 1.039 (100,0%) +179 +22,8% 

WIEK DOROSŁYCH  OSÓB BEZDOMNYCH (2013 i 2015 rok) 

 

 
 W badaniu w 2015 roku ujęto o 179 osób dorosłych więcej niż w 2013 roku i 6 mniej dzieci.  

 % osób bezdomnych w poszczególnych przedzialach wiekowych w 2015 roku jest zbliżony do 

danych uzuskanych w badaniu w 2013 roku. Największa różnica dotyczy osób bezdomnych  

w wieku od 61 do 70 lat – tutaj nastąpił wzrost o 97 tj. ze 161 do 258 osób (z 18,7% do 24,8%). 

 Nadal najwięcej dorosłych osób bezdomnych pozostawało w przedziale wiekowym od 51 do 60 

lat – w 2013 roku było to 301 osób dorosłych (35,0%) a w 2015 roku 353 osoby (34,0%).  

 Zwiększła się liczba i % osób bezdomnych, którzy mają ukończone 50 lat – z 484 do 641 osób  

(z 52% do 61,7%).  

 Zwiększył się też średni wiek osób bezdomnych w podziale na płeć - o 2 lata, u mężczyzn z 51,5 na 

53,5 roku a wśród kobiet z 46 na 48 lat.  

Od 18 do 30 lat 

Od 31 do 40 lat 

Od 41 do 50 lat 

Od 51 do 60 lat 

Od 61 do 70 lat 

Od 71 do 80 lat 

Od 81 do 83 lat 

Brak danych 

57 

127 

188 
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19 

3 

4 

70 
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28 

2 

6 

2013 rok 

2015 rok 

Od 18 do 30 lat 

Od 31 do 40 lat 

Od 41 do 50 lat 

Od 51 do 60 lat 

Od 61 do 70 lat 

Od 71 do 80 lat 

Od 81 do 83 lat 

Brak danych 

6,6% 

14,8% 

21,9% 

35,0% 

18,7% 

2,2% 

0,3% 

0,5% 

6,7% 

12,0% 

19,0% 

34,0% 

24,8% 

2,7% 

0,2% 

0,6% 

2013 rok 

2015 rok 
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4. Wykształcenie osób bezdomnych (dorosłych) 

WYKSZTAŁCENIE  
(2015 rok) 

MĘŻCZYŹNI 
Liczba (%) 

KOBIETY 
Liczba (%) 

RAZEM 
Liczba (%) 

Niepełne podstawowe 9 (1,1%) 3 (1,2%) 12 (1,2%) 

Podstawowe 191 (24,0%) 86 (35,4%) 277 (26,7%) 

Gimnazjalne 5 (0,6%) 9 (3,7%) 14 (1,3%) 

Zawodowe 395 (49,6%) 85 (35,0%) 480 (46,2%) 

Średnie 137 (17,2%) 46 (18,9%) 183 (17,6%) 

Wyższe 27 (3,4%) 5 (2,1%) 32 (3,1%) 

Brak danych 32 (4,1%) 9 (3,7%) 41 (3,9%) 

RAZEM 796 (100,0%) 243 (100,0%) 1.039 (100,0%) 

 

 
 Osoby bezdomne najczęściej deklarowały wykształcenie zawodowe – 480 osób (46,2%)  

i podstawowe – 277 osób (26,7%) a najrzadziej wykształcenie niepełne podstawowe – 12 osób 

(1,2%). 

 W odniesieniu do dzieci nie analizowano wykształcenia nawet jeżeli było podane  

w kwestionariuszu – z uwagi na niezakończony proces edukacji. 

 

WYKSZTAŁCENIE OSÓB 
BEZDOMNYCH  

(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba osób 

(%) 

2015 rok Liczba 
osób  
(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Niepełne podstawowe 12 (1,4%) 12 (1,2%) 0 0,0% 

Podstawowe 231 (26,9%) 277 (26,7%) +46 +19,9% 

Gimnazjalne 9 (1,046%) 14 (1,3%) +5 +55,6% 

Zawodowe 399 (46,4%) 480 (46,2%) +81 +20,3% 

Średnie 167 (19,4%) 183 (17,6%) +16 +9,6% 

Wyższe 25 (2,9%) 32 (3,1%) +7 +28,0% 

Brak danych 17 (2,0%) 41 (3,9%) +24 +141,2% 

RAZEM 860 (100%) 1.039 (100,0%) +179 +20,8% 

 

0 100 200 300 400 500 

Zawodowe 

Podstawowe 

Średnie 

Wyższe 

Gimnazjalne 

Niepełne podstawowe 

Brak danych 
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41 (3,9%) 

Wykształcenie osób dorosłych w 2015 roku 
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WYKSZTAŁCENIE OSÓB BEZDOMNYCH (2013 i 2015 rok) 

 

 
 Wykształcenie deklarowane przez osoby bezdomne kształtowało się w 2015 roku na podobnym 

poziomie jak w 2013 roku. Niewielka różnica dotyczy osób z wykształceniem średnim (spadek  

z 19,4% do 17,6%) i wyższym (wzrost z 1,4% do 3,1%).   

 

5. Okres bycia bezdomnym 

OKRES BYCIA BEZDOMNYM 
(2015 rok) 

MĘŻCZYŹNI, 
w tym dzieci 

Liczba (%) 

KOBIETY 
w tym dzieci 

Liczba (%) 

RAZEM 
Liczba (%) 

Do 1 miesiąca 14 (1,7%) 4 (1,4%) 18 (1,6%) 

Od 2 do 6 miesięcy 60 (7,3%) 30 (10,8%) 90 (8,1%) 

Od 7 do 11 miesięcy 25 (3,0%) 20 (7,2%) 45 (4,1%) 

Od 1 roku do 2 lat 150 (18,1%) 59 (21,1%) 209 (18,9%) 

Od 3 do 5 lat 198 (24,0%) 77 (27,6%) 275 (24,9%) 

Od 6 do 10 lat 141 (17,0%) 42 (15,1%) 183 (16,6%) 

Od 11 do 20 lat 144 (17,4%) 29 (10,4%) 173 (15,7%) 

Od 21 do 30 lat 43 (5,2%) 5 (1,8%) 48 (4,3%) 

Od 31 do 40 lat 6 (0,7%) 0 (0,0%) 6 (0,5%) 

Brak danych 46 (5,6%) 13 (4,6%) 59 (5,3%) 

RAZEM 827 (100,0%) 279 100,0%) 1.106 (100,0%) 

 

Niepełne … 
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Wyższe 

Brak danych 
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1,2% 
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1,3% 

46,2% 

17,6% 

3,1% 

3,9% 

2013 rok 
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 362 osoby dorosłe pozostające w bezdomności najkrócej (do 2 lat) to osoby w wieku od 19 do 79 

lat (średnia wieku to 49 lat). 

 458 osób dorosłych pozostających w bezdomności więcej niż 2 ale nie więcej niż 10 lat to osoby 

w wieku od 18 do 81 lat (średnia wieku to 52 lata). 

 173 osoby dorosłe pozostające w bezdomności od 11 do 20 lat to osoby w wieku od 18 do 77 lat 

(średnia wieku to 56 lat). 

 54 osoby dorosłe pozostające w bezdomności najdłużej (powyżej 20 lat) – to osoby w wieku od 

30 do 83 lata (średnia wieku 58 lat). 

 Średni okres czasu bycia bezdomnym to w przypadku osób dorosłych 7 lat. 

 Mężczyźni pozostają bezdomni dłużej niż kobiety – w przedziałach o krótszej bezdomności (od 0 

do 5 lat) jest bowiem 68% kobiet i 54% mężczyzn. 

 

OKRES BYCIA BEZDOMNYM 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba osób 

(%) 

2015 rok Liczba 
osób  
(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Do 1 miesiąca 26 (2,8%) 18 (1,6%) -8 -30,1% 

Od 2 do 6 miesięcy 62 (6,6%) 90 (8,1%) +28 +45,2% 

Od 7 do 11 miesięcy 20 (2,2%) 45 (4,1%) +25 +125% 

Od 1 roku do 2 lat 190 (20,4%) 209 (18,9%) +19 +10,0% 

Od 3 do 5 lat 208 (22,3%) 275 (24,9%) +67 +32,2% 

Od 6 do 10 lat 206 (22,1%) 183 (16,6%) -23 -11,2% 

Od 11 do 20 lat 155 (16,6%) 173 (15,7%) +18 +11,6% 

Od 21 do 30 lat 31 (3,3%) 48 (4,3%) +17 +54,8% 

Od 31 do 40 lat 4 (0,4%) 6 (0,5%) +2 +50,0% 

Brak danych 31 (3,3%) 59 (5,3%) +28 +90,3% 

RAZEM 933 (100,0 %) 1.106 (100,0%) +173 (18,5%) +18,5% 

 

 

 

 

 

 

 

0 100 200 300 

Do 1 miesiąca 

Od 7 do 11 … 
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Od 31 do 36 lat 
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OKRES BYCIA BEZDOMNYM (2013 i 2015 rok) 

 

 
 Okres bezdomności w badaniu kształtował się w 2015 roku na podobnym poziomie jak w 2015 

roku. Największa różnica dotyczy osób bezdomnych od 6 do 10 lat, w 2013 roku było ich 22,1% 

(206 osób) a w 2015 roku 16,6% (183 osoby).  

 Nadal bezdomność jest stanem trwałym – średni okres deklarowanej bezdomności to 7 lat.  

 

6. Okres pobytu w miejscu badania 

OKRES POBYTU  
W MIEJSCU BADANIA  

(2015 rok) 

MĘŻCZYŹNI, w 
tym dzieci 
Liczba (%) 

KOBIETY 
w tym dzieci 

Liczba (%) 

RAZEM 
Liczba (%) 

Kilka dni 16 (1,9%) 4 (1,4%) 20 (1,8%) 

Od 1 do 3 tygodni 35 (4,2%) 7 (2,5%) 42 (3,8%) 

Od 1 do 11 miesięcy 301 (36,4%) 104 (37,3%) 405 (36,6%) 

Od 1 roku do 2 lat 157 (19,0%) 75 (26,9%) 232 (21,0%) 

Od 3 do 5 lat 92 (11, 2%) 41 (14,7%) 133 (12,0%) 

Od 6 do 10 lat 46 (5,6%) 15 (5,4%) 61 (5,5%) 

Od 11 do 20 lat 35 (4,2%) 2 (0,7%) 37 (3,4%) 

Inne odpowiedzi 3 (0,4%) 0 (0,0%) 3 (0,3%) 

Nie dotyczy – Inne miejsca (z założenia 

miejsca chwilowego pobytu jak skup złomu 
czy miejsce wydawania posiłków) 

116 (14,0%) 19 (6,8%) 135 (12,2%) 

Brak danych 26 (3,1%) 12 (4,3%) 38 (3,4%) 

RAZEM 827 (100,0%) 279 (100,0%) 1.106 (100,0%) 
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 Osoby bezdomne w miejscach badania przebywały od kilku dni do 20 lat. Kilkudniowe oraz 

wieloletnie pobyty dotyczą najczęściej osób przebywających w schroniskach, domach dla 

bezdomnych i hostelach, czyli w miejscach pobytu największej liczby osób bezdomnych. 

 Najczęściej osoby bezdomne pozostawały w danym miejscu nie dłużej niż rok. Jednakże ponad 

33% wszystkich badanych (365 osób) przebywa w tych placówkach od roku do 5 lat (a 8,9% - 98 

osób dłużej niż 6 lat). 

 Średni okres pobytu miejscu badania to 2 lata. 

 Mężczyźni przebywali w miejscu badania nieco krócej niż kobiety – w przedziałach o krótszym 

pobycie (od 0 do 2 lat) jest bowiem 68,1% kobiet i 61,5% mężczyzn. Zaś w dłuższym przedziale 

czasowym (od 0 do 5 lat) w miejscu badania przebywało 72,7% mężczyzn i 82,8% kobiet. 

Powyższe wskazuje na częstsze przemieszczanie się bezdomnych mężczyzn pomiędzy 

placówkami.  

 Czas pobytu osób bezdomnych w poszczególnych typach miejsc przedstawiono poniżej: 

MIEJSCE POBYTU  
A OKRES POBYTU 

(2015 rok) 

KILKA 
DNI 

OD 1 
DO 3 

TYGODNI 

OD 1 
DO 11 

MIESIĘCY 

OD 
1 ROKU 

DO 2 LAT 

OD 3 
DO 5 LAT 

OD 6 
DO 10 

LAT 

OD 11 
DO 20 

LAT 

INNE 
ODPO-
WIEDZI 

NIE 
DOTYCZY 

BRAK 
DANYCH 

RAZEM 

Ogrzewalnie, 
noclegownie  

5 4 17 0 0 0 0 0 0 0 26 

Schroniska, domy 
dla osób 
bezdomnych, 
hostele 

10 28 289 161 93 29 25 0 0 10 645 

Mieszkania 
wspierane, 
chronione, 
treningowe 

3 2 55 26 13 6 1 0 0 1 107 

Szpitale, hospicja, 
ZOL-e, inne 
placówki zdrowia 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Zakłady karne, 
areszty śledcze  

0 3 0 0 0 1 8 0 0 0 12 

Izby wytrzeźwień, 
pogotowia socjalne 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miejsca 
niemieszkalne 

0 4 15 16 17 11 7 3 0 12 85 

Pustostany, domki, 
altany działkowe 

1 1 21 29 10 14 4 0 0 14 94 

Inne miejsca 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 135 

RAZEM 20 42 397 232 133 61 45 3 135 38 1.106 

0 100 200 300 400 500 

Kilka dni 

Od  1 do 11 miesięcy 

Od 3 do 5 lat 

Od 11 do 20 lat 

Nie dotyczy 
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42 (3,8%) 

405 (36,6%) 
232 (21,0%) 
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37 (3,4%) 
3 (0,3%) 

135 (12,2%) 
38 (3,4%) 

Okres pobytu w miejscu badania  
(2015 rok) 



17 
 

OKRES POBYTU  
W MIEJSCU BADANIA  

(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba osób 

(%) 

2015 rok 
Liczba osób  

(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Kilka dni 25 (2,7%) 20 (1,8%) -5 -20,0% 

Od 1 do 3 tygodni 37 (4,0%) 42 (3,8%) +5 +13,5% 

Od 1 do 11 miesięcy 442 (47,4%) 405 (36,6%) -37 -8,2% 

Od 1 roku do 2 lat 186 (19,9%) 232 (21,0%) +46 +24,7% 

Od 3 do 5 lat 113 (12,1%) 133 (12,0%) +20 +17,7% 

Od 6 do 10 lat 64 (6,9%) 61 (5,5%) -3 -4,7% 

Od 11 do 20 lat 29 (3,1%) 37 (3,4%) +8 +27,6% 

Inne odpowiedzi  4 (0,4%) 3 (0,3%) -1 -25% 

Nie dotyczy - Inne miejsca (z założenia 

miejsca chwilowego pobytu jak skup 
złomu czy miejsce wydawania posiłków) 

- 135 (12,2%) +135 - 

Brak danych 33 (3,5%) 38 (3,4%) +5 +15,2% 

RAZEM 933 (100,0%) 1.106 (100,0%) +173 +18,5% 

OKRES POBYTU W MIEJSCU BADANIA  (2013 i 2015 rok) 

 

 
 Porównując okres pobytu osób bezdomnych w miejscu badania w obu przeprowadzonych 

badaniach można stwierdzić, że uzyskane wyniki są zbliżone w większości przedziałów czasowych. 

Różnica jest widoczna jedynie w przedziale czasowym „od 1 do 11 miesięcy”. W 2013 roku 47,4% 

osób deklarowało ten okres pobytu w miejscu badania, a w 2015 roku było to 36,6% badanych. 

Trudno jednak interpretować ten wynik w sytuacji braku istotnych różnic w obu badaniach  

w pozostałych przedziałach czasowych.  
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 W 2015 roku nie analizowano okresu pobytu w miejscu badania w stosunku do osób 

bezdomnych w tzw. „innych miejscach”, gdyż np. skup złomy czy miejsce wydawania posiłków  

z założenia jest miejscem chwilowego pobytu.  

 

7. Przyczyny bezdomności 

PRZYCZYNY BEZDOMNOŚCI  
(2015 rok) 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM 
% badanych, 

którzy udzielili 
odpowiedzi  

Eksmisja, wymeldowanie 420 142 562 50,8% 

Konflikt rodzinny 264 83 347 31,4% 

Uzależnienie 196 27 223 20,2% 

Przemoc w rodzinie 7 20 27 2,4% 

Utrata noclegów w miejscu byłej pracy 16 1 17 1,5% 

Opuszczenie placówki opiekuńczo- 
wychowawczej  

6 4 10 0,9% 

Zadłużenie 88 29 117 10,6% 

Bezrobocie, brak pracy 270 60 330 29,8% 

Opuszczenie zakładu karnego 74 5 79 7,1% 

Zły stan zdrowia, niepełnosprawność 157 21 178 16,1% 

RAZEM 1.498 392 1.890 - 

 

 
 Przyczyny bezdomności poddano analizie tylko w odniesieniu do osób dorosłych. Łącznie 1.002 

osoby dorosłe wskazało 1.890 przyczyn bezdomności – w 10 kategoriach. 

 Osoby badane miały wskazać nie więcej niż 3 przyczyny bezdomności i większość tak wskazywała, 

jednakże 46 osób wskazywało też więcej niż 3 przyczyny (od 4 do 6). 

 Najczęściej badani jako przyczynę bezdomności wskazywali eksmisję/wymeldowanie (50,8% 

badanych), konflikt rodzinny (31,4%) i bezrobocie/brak pracy (29,8%). 
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PRZYCZYNY BEZDOMNOŚCI  
(2015 rok) 

2013 rok 
Liczba 

wskazań 
(% 

badanych) 

2015 rok 
Liczba 

wskazań 
(% 

badanych) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Eksmisja, wymeldowanie 416 (44,6%) 562 (50,8%) +146 +35,1% 

Konflikt rodzinny 338 (36,2%) 347 (31,4%) +9 +2,7% 

Uzależnienie 221 (23,7%) 223 (20,2%) +2 +0,9% 

Przemoc w rodzinie 37 (4,0%) 27 (2,4%) -10 -27,0% 

Utrata noclegów w miejscu byłej pracy 14 (1,5%) 17 (1,5%) +3 +21,4% 

Opuszczenie placówki opiekuńczo- 
wychowawczej  

12 (1,3%) 10 (0,9%) -2 -16,7% 

Zadłużenie 97 (10,4%) 117 (10,6%) +20 +20,6% 

Bezrobocie, brak pracy 284 (30,4%) 330 (29,8%) +46 +16,2% 

Opuszczenie zakładu karnego 93 (10,0%) 79 (7,1%) -14 -15,1% 

Zły stan zdrowia, niepełnosprawność 137 (14,7%) 178 (16,1%) +41 +29,9% 

RAZEM 1649 1.890 +241 +14,6% 

PRZYCZYNY BEZDOMNOŚCI (2015 rok) 

 

 
 W 2013 i 2015 roku większość badanych wskazała kluczowe dla siebie przyczyny bezdomności.  

W obu badaniach najczęściej wskazywaną przyczyną bezdomności była eksmisja/wymeldowanie, 

następnie konflikt rodzinny i bezrobocie/brak pracy. 

 Eksmisja/wymeldowanie w 2015 roku były widocznie częściej wskazywane (50,8%) niż w 2013 

roku (44,6%).  

 Konflikt rodzinny jako przyczynę bezdomności w 2015 roku wskazywało zaś mniej osób niż  
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w 2013 roku (odpowiednio 31,4% i 36,2%). % wskazań bezrobocia/braku pracy jako przyczyny 

bezdomności był podobny w obu badaniach.  

 Uzależnienie same osoby bezdomne niezbyt często wskazywały jako przyczynę bezdomności –  

w 2013 roku było to 23,7% badanych a w 2015 roku 20,2% badanych. 

 W obu badaniach jako przyczynę bezdomności najrzadziej wskazywano opuszczenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, utratę noclegów w miejscu byłej pracy i przemoc w rodzinie. 

 

8. Ostatnie miejsce zameldowania osób bezdomnych 

WOJEWÓDZTWO lub KRAJ 
(2015 rok) 

LICZBA OSÓB % 

Wielkopolskie 965 87,3% 

Dolnośląskie 9 0,8% 

Kujawsko-pomorskie 17 1,5% 

Lubelskie 4 0,4% 

Lubuskie 12 1,1% 

Łódzkie 4 0,4% 

Małopolskie 2 0,2% 

Mazowieckie 11 1,0% 

Opolskie 0 0,0% 

Podkarpackie 5 0,5% 

Podlaskie 1 0,1% 

Pomorskie 12 1,1% 

Śląskie 5 0,5% 

Świętokrzyskie 1 0,1% 

Warmińsko-mazurskie 4 0,4% 

Zachodniopomorskie 12 1,1% 

Czechy 1 0,1% 

Łotwa 1 0,1% 

Rumunia 11 1,0% 

Brak danych 29 2,6% 

RAZEM 1.106 100,0% 
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 Osoby bezdomne objęte badaniem mają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w 15 z 16 

województw. 87% badanych osób (965) pochodzi z województwa wielkopolskiego, poza tym 

osoby bezdomne częściej przybywały do Poznania z województw zachodnich i północnych niż  

z pozostałej części Polski. Na terenie Poznania przebywały również osoby bezdomne pochodzące 

z innych krajów: 11 osób z Rumuni, 1 osoba z Czech i 1 osoba z Łotwy. Co do 29 osób (2,6%) nie 

ustalono ostatniego miejsca zameldowania. 

 Z innych danych będących w dyspozycji MOPR oraz innych instytucji i organizacji działających na 

terenie Poznania wynika jednak, że w Poznaniu przebywa co najmniej kilkudziesięciu obywateli 

Rumuni, co oznacza, że badaniem nie objęto wszystkich bezdomnych cudzoziemców w Poznaniu. 

 Spośród badanych osób 71,9% (795 osób) ma ostatnie miejsce zameldowania na terenie 

Poznania i to są osoby względem których Miasto Poznań ma obowiązek udzielania pomocy jako 

tzw. „gmina właściwa miejscowo”.  

 W różnego typu placówkach dla osób bezdomnych (noclegownia, schronisko, hostel, mieszkanie 

wspierane) w trakcie badania przebywało 778 osób bezdomnych, w tym 607 osób pochodzących  

z Poznania i 171 osób pochodzących spoza Poznania lub bez wskazanego miejsca pochodzenia.  

W placówkach miejskich i innych na podstawie umów z miastem Poznań było w tym czasie 477 

miejsc, czyli osoby bezdomne pochodzące z Poznania łącznie zajmowały wszystkie miejsca 

zakontraktowane a także miejsca poza kontraktem (łącznie były to 503 osoby czyli zajmowały 

105% miejsc zakontraktowanych). 
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OSTATNIE MIEJSCE 
ZAMELDOWANIA 

WOJEWÓDZTWO lub KRAJ 
(2015 rok) 

2013 rok 
Liczba  

(%) 

2015 rok Liczba  
(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Wielkopolskie 786 (84,2%) 965 (87,3%) +179 +21,8% 

Dolnośląskie 11 (1,2%) 9 (0,8%) -2 -18,2% 

Kujawsko-pomorskie 9 (1,0%) 17 (1,5%) +8 +88,9% 

Lubelskie 4 (0,4%) 4 (0,4%) 0 0,0% 

Lubuskie 15 (1,6%) 12 (1,1%) -3 -20,0% 

Łódzkie 7 (0,8%) 4 (0,4%) -3 -42,9% 

Małopolskie 1 (0,1%) 2 (0,2%) +1 +100,0% 

Mazowieckie 6 (0,6%) 11 (1,0%) +5 +83,3% 

Opolskie 4 (0,4%) 0 (0,0%) -4 -100,0% 

Podkarpackie 3 (0,3%) 5 (0,5%) +2 +66,7% 

Podlaskie 2 (0,2%) 1 (0,1%) -1 -50,0% 

Pomorskie 7 (0,8%) 12 (1,1%) +5 +71,4% 

Śląskie 14 (1,5%) 5 (0,5%) -10 -71,4% 

Świętokrzyskie 2 (0,2%) 1 (0,1%) -1 -50,0% 

Warmińsko-mazurskie 7 (0,8%) 4 (0,4%) -3 -42,9% 

Zachodniopomorskie 13 (1,4%) 12 (1,1%) -1 -7,7% 

Czechy 0 (0,0%) 1 (0,1%) +1 - 

Łotwa 0 (0,0%) 1 (0,1%) +1 - 

Rumunia 9 (1,0%) 11 (1,0%) +2 +22,2% 

Brak danych 33 (3,5%) 29 (2,6%) -4 -12,1% 

RAZEM 933 (100,0%) 1.106 (100,0%) +173 +18,5% 

OSTATNIE MIEJSCE ZAMELDOWANIA (2013 i 2015 rok) 

 

 
 W obu badaniach najliczniejszą grupę stanowiły osoby pochodzące z Wielkopolski – w 2013 roku 

było to 84,2% a w 2015 roku 87,3% osób.  

 Spośród osób pochodzących spoza Wielkopolski nadal najczęściej były to osoby z zachodnich 

województw  tj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego (w 2013 roku łącznie 4,2%  

i w 2015 roku łącznie 3%). W badaniu w 2015 roku było natomiast widocznie więcej osób 
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pochodzących z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego a mniej ze 

śląskiego i łódzkiego. 

 

9. Ostatnie miejsce zameldowania – Poznań a pozostałe miejscowości 

OSTATNIE MIEJSCE ZAMELDOWANIA  
W BADANIU (2015 rok) 

LICZBA OSÓB % 

Poznań 805 72,8% 

Inne miejscowości  272 24,6% 

Brak danych 29 2,6% 

RAZEM 1.106 100,0% 

 

POZNAŃ  
I POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI 

(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba  

(%) 

2015 rok  
Liczba  

(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Poznań 644 (69,0%) 805 (72,8%) +161 +25,0% 

Inne miejscowości  255 (27,4%) 272 (24,6%) +17 +6,7% 

Brak danych 34 (3,6%) 29 (2,6%) -5 -14,7% 

RAZEM 933 (100,0%) 1.106 (100,0%) +173 +18,5% 

OSTATNIE MIEJSCE ZAMELDOWANIA – POZNAŃ A POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI 

 

 
 Osoby bezdomne mające ostatnie miejsc zameldowania na pobyt stały w Poznaniu to 72,8% 

wszystkich badanych (805 osób). W 2013 roku to było 69% (644 osoby). Zwiększyła się więc nie 

tylko liczba bezdomnych Poznaniaków ale także ich % udział w populacji wśród wszystkich osób 

badanych bezdomnych). 
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MIEJSCE POBYTU  
A POCHODZENIE OSÓB BEZDOMNYCH 

(2015 rok) 
POZNAŃ 

SPOZA 
POZNANIA 

BRAK 
DANYCH 

RAZEM 

LICZBA MIEJSC W 
PLACÓWKACH MIEJSKICH I NA 

PODSTAWIE UMÓW  
Z MIASTEM 

(% mieszkańców Poznania 
przebywających w dniu 

badania w stosunku do tych 
miejsc) 

Ogrzewalnie, noclegownie      

Stowarzyszenie MONAR  
W.C.P.B. MARKOT  

Poznań, ul. Borówki 8 (noclegownia) 
20 6 0 26 

20  
(100%) 

Schroniska, domy dla osób 
bezdomnych, hostele 

     

Pogotowie Społeczne  
Poznań, ul. Borówki 12  
(wszystkie lokalizacje) 

126 50 0 176 
129 

(97,7%) 

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 
Poznań, ul. Michałowo 68 

101 4 0 105 
95 

(106%) 
Stowarzyszenie MONAR  

W.C.P.B. MARKOT  
Poznań, ul. Borówki 8 

57 15 0 72 
50 

(114%) 

Stowarzyszenie MONAR  
W.C.P.B. MARKOT  

Rożnowice 
52 1 1 54 

57 
(91,2%) 

Stowarzyszenie MONAR  
W. C. P. B MARKOT  

Poznań, ul. Starołęcka 36/38 
46 12 0 58 

40 
(115%) 

Dom dla Ludzi Bezdomnych  
Poznań, ul. Pogodna 55 

16 2 0 18 
14 

(114%) 

MCIK 9 0 0 9 Nie dotyczy 

Dom Samotnej Matki Kiekrz 5 5 0 10 
9 

(55%) 

Schronisko Brata Alberta Poznań, ul. 
Widłakowa 3 

14 13 0 27 
Nie dotyczy 

(w styczniu 2015r. nie było 
umowy z organizacją) 

Stowarzyszenie MONAR Dom dla 
Bezdomnych i Najuboższych  

Gościejewo 52a  
9 0 0 9 

6 
(150%) 

Dom Charytatywny "Przystań"  
Poznań, ul. Krańcowa 10 

3 21 1 25 Nie dotyczy 

pokój interwencyjny Zgromadzenia Sióstr 
Albertynek 

0 0 0 0 Nie dotyczy 

Stowarzyszenie Pomocy Ubogim ul. 
Wrocławska 17/9 Poznań 

0 4 0 4 Nie dotyczy 

Hostele inne 15 2 0 17 Nie dotyczy 

Inne placówki w Polsce, w których 
przebywają osoby bezdomne skierowane 

przez MOPR w Poznaniu 
61 0 0 61 Nie dotyczy 

Mieszkania wspierane, chronione, 
treningowe 

     

Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1 3 0 0 3 
3 

(100%) 
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Błońsko - Dom Pomocna Dłoń 
 

51 0 0 51 
45 

(113%) 

Pogotowie Społeczne  
 

17 2 0 19 
9 

(211,1%) 

Inne 13 18 3 34 Nie dotyczy 

Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne 
placówki zdrowia 
Zakłady karne, areszty śledcze  
Izby wytrzeźwień, pogotowia 
socjalne 

14 0 0 14 Nie dotyczy 

Miejsca niemieszkalne  54 30 1 85 Nie dotyczy 

Pustostany, domki, altany 
działkowe 

52 28 14 94 Nie dotyczy 

Inne miejsca 67 59 9 135 Nie dotyczy 

RAZEM 805 272 29 1.106 

477 
Poznaniacy w 

placówkach to 503 
osoby, czyli 105% 

 

MIEJSCE POBYTU 
A POCHODZENIE OSÓB 

BEZDOMNYCH 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba (%) 

LICZBA MIEJSC W 
PLACÓWKACH MIEJSKICH I 

NA PODSTAWIE UMÓW  
Z MIASTEM 

(% mieszkańców Poznania 
przebywających w dniu 
badania w stosunku do 

tych miejsc) 

2015 rok 
Liczba (%) 

LICZBA MIEJSC W PLACÓWKACH 
MIEJSKICH I NA PODSTAWIE UMÓW Z 

MIASTEM 
(% mieszkańców Poznania 

przebywających w dniu badania w 
stosunku do tych miejsc) 

(liczba osób w stosunku do umowy) 

Różnica 
pomiędzy 

2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  
w liczbie osób 

Różnica 
pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  
w %  

 

Ogrzewalnie, noclegownie     
Stowarzyszenie MONAR  

W.C.P.B. MARKOT  
Poznań, ul. Borówki 8 

(noclegownia) 

30 
(57%) 

20 
(100%) 

-10 -33% 

Schroniska, domy dla osób 
bezdomnych, hostele 

    

Pogotowie Społeczne  
Poznań, ul. Borówki 12  

(hostele) 

166 
(98%) 

129 
(97,7%) 

(3 osoby mniej niż miejsc w umowie) 

-37 -22% 

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 
Poznań, ul. Michałowo 68 

120 
(101%) 

 (poza zimą 95) 

95 
(106%) 

(6 osób więcej niż miejsc) 

-25 -21% 

Stowarzyszenie MONAR  
W.C.P.B. MARKOT  

Poznań, ul. Borówki 8 

75 
(45%) 

50 
(114%) 

(7 osób więcej niż miejsc w umowie) 

-25 -33% 

Stowarzyszenie MONAR  
W.C.P.B. MARKOT  

Rożnowice 

120 
(23%) 

57 
(91,2%) 

(5 osób mniej niż miejsc w umowie) 

-63 -53% 

Stowarzyszenie MONAR  
W. C. P. B MARKOT  

Poznań, ul. Starołęcka 36/38 

75 
(31%) 

40 
(115%) 

(6 osób więcej niż miejsc w umowie) 
-35 -47% 
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Dom dla Ludzi Bezdomnych  
Poznań, ul. Pogodna 55 

10 
(290%) 

14 
(114%) 

(2 osoby więcej niż miejsc w umowie) 
+4 +40% 

Dom Samotnej Matki Kiekrz 
15 

(93%) 

9 
(55%) 

(4 osoby mniej  niż miejsc w umowie) 
-6 -40% 

Schronisko Brata Alberta Poznań, 
ul. Widłakowa 3 

42 
(26%) 

Nie dotyczy 
(w styczniu 2015r. nie było umowy z 

organizacją) 
- - 

Stowarzyszenie MONAR Dom dla 
Bezdomnych i Najuboższych  

Gościejewo 52a  

10 
(100%) 

6 
(150%) 

( osoby więcej niż miejsc w umowie) 
-4 -40% 

pokój interwencyjny 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek 

3 
(33%) 

0 -3 -100% 

Mieszkania wspierane, 
chronione, treningowe 

    

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1  
Poznań, ul. Michałowo 68 

- 3  - - 

Błońsko - Dom pomocna Dłoń 
29 

(138%) 

45 
(113%) 

(6 osób więcej niż miejsc w umowie) 
+16 +55% 

Pogotowie Społeczne 
(małe hostele) 

Brak danych 
9 

(211,1%) 
- - 

MCiK  
ul. Dolne Chyby 10 

6 
(50%) 

- - - 

RAZEM 

701 (poza zimą 676) 
Poznaniacy w 

placówkach to 543 
osoby, czyli 73% 

477 
Poznaniacy w placówkach to 

503 osoby, czyli 105% 
-188 - 

 W 2013 roku miasto Poznań w swojej miejskiej placówce (Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1) oraz w 

placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe dysponowało 741 miejscami 

schronienia. W 2015 roku tych miejsc jest znacznie mniej – w dniu badania było ich 477 a więc o 

264 mniej. W tym czasie liczba osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na 

pobyt stały, jak i przebywających w Poznaniu jest większa niż wcześniej (173 osoby w badaniu).  

 W 2013 roku osoby bezdomne mające ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Poznaniu 

zajmowały 73% miejsc będących w dyspozycji miasta Poznań. Sytuacja ta zmieniła się 

diametralnie w ciągu 2 lat. W badaniu w 2015 roku – w ujęciu łącznym Poznaniacy 

wykorzystywali 105% tych miejsc.  

 W kilku placówkach prowadzonych na podstawie umów z miastem Poznań przebywało więcej 

osób bezdomnych pochodzących z Poznania niż wynika to z liczby zakontraktowanych miejsc. 

Placówki te dysponują większą liczbą miejsc niż te zapisane w umowach i osoby bezdomne były 

tam kierowane, jak wyczerpane zostały miejsca kontraktowe. Ponadto osoby bezdomne były 

kierowane poza Poznań do placówek, które nie mają umów z miastem Poznań – w 2015 roku 

dotyczyło to co najmniej 61 osób (w tym 25 kobiet i 15 dzieci).  
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10. Niepełnosprawność wśród osób bezdomnych 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

(2015 rok) 
MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

LICZBA OSÓB 

(%) 

Lekki stopień niepełnosprawności  

(lub jego odpowiednik)  
88 (10,6%) 37 (13,2%) 125 (11,3%) 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności  

(lub jego odpowiednik)  
133 (16,1%) 32 (11,5%) 165 (14,9%) 

Znaczny stopień niepełnosprawności  

(lub jego odpowiednik)  
41 (5,0%) 5 (1,8%) 46 (4,2%) 

Brak niepełnosprawności (w tym brak 

danych, dotyczy także dzieci, co do których 

nie zbierano tych danych) 

565 (68,3%) 205 (73,5%) 770 (69,6%) 

RAZEM 827 (100,0%) 279 (100,0%) 1.106 (100,0%) 

 

 
 W badanej grupie 30,4% osób (336) deklarowało, że ma orzeczoną niepełnosprawność. 

 Najczęstszym rodzajem niepełnosprawności jest stopień umiarkowany (14,9%) i lekki (11,3%). 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba (%) 

2015 rok 
Liczba (%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Lekki stopień niepełnosprawności  104 (11,1%) 125 (11,3%) +21 +20,2% 

Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności  

116 (12,4%) 165 (14,9%) +49 +42,2% 

Znaczny stopień 
niepełnosprawności  

33 (3,5%) 46 (4,2%) +13 +39,4% 

Nieokreślony stopień 
niepełnosprawności 

3 (0,3%) 0 (0,0%) -3 -100% 

Brak niepełnosprawności  
(w tym brak danych, dotyczy także dzieci, 
co do których nie zbierano tych danych) 

677 (72,7%) 770 (69,6%) +93 +13,7% 

RAZEM 933 (100,0 %) 1.106 (100,0%) +173 +18,5% 

Umiarkowany 
stopień; 

 165 osob 
(14,9%) 

Lekki stopień 
125 osób 
(11,3%) 

Znaczny 
stopień 

46 osób (4,2%) 

Brak 
niepełnospraw

ności  
770 osób 
(69,6%) 

Niepełnosprawność (2015 rok) 
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (2013 i 2015 rok) 

 

 
 Wzrosła liczba i % osób bezdomnych, które deklarowały, że są niepełnosprawne. W 2013 roku 

w badanej grupie było to 27,0% badanych osób bezdomnych  (253) a w 2015 roku 30,4% osób 

(336). 

 Nadal najczęstszym rodzajem niepełnosprawności był stopień umiarkowany (w 2013 roku 

12,4% i w 2015 roku 14,9%) i stopień lekki (odpowiednio 11,1% i 11,3%). 

 

11. Samoocen stanu zdrowia osób bezdomnych 

STAN ZDROWIA 

(2015 rok) 
LICZBA OSÓB % 

Bardzo dobry  98 8,9% 

Dobry  385 34,8% 

Dostateczny  323 29,2% 

Zły  224 20,2% 

Brak danych  76 6,9% 

RAZEM 1.106 100,0% 

 

Brak niepełnosprawności  

Umiarkowany stopień  

Lekki stopień  

Znaczny stopień  

Nieokreślony stopień  

677 

116 

104 

33 

3 

770 

165 

125 

46 

0 

2013 rok 

2015 rok 

Brak niepełnosprawności  

Umiarkowany stopień  

Lekki stopień  

Znaczny stopień  

Nieokreślony stopień  

72,7% 

12,4% 

11,1% 

3,5% 

0,3% 

69,6% 

14,9% 

11,3% 

4,2% 

0,0% 

2013 rok 

2015 rok 
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
A OCENA STANU 

ZDROWIA 
(2015 rok) 

Bardzo 
dobry 
liczba 
osób 
(%) 

Dobry 
liczba 
osób 
(%) 

Dosta-
teczny 

liczba osób 
(%) 

Zły 
liczba 
osób 
(%) 

Brak 
danych 
liczba 
osób 
(%) 

Suma 
liczba osób 

(%) 

Lekki stopień 
niepełnosprawności  

8 29 54 32 2 125 

Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 

2 15 74 74 0 165 

Znaczny stopień 
niepełnosprawności 

1 4 15 26 0 46 

Brak 
niepełnosprawności 

87 337 180 92 74 770 

 Stan swojego zdrowia osoby bezdomne oceniały najczęściej jako dobry (34,8%) lub dostateczny 

(29,2%).  

 Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym najczęściej oceniały stan zdrowia jako 

dostateczny lub zły a osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym jako zły.  

 Wśród osób bez orzeczonej niepełnosprawności najczęściej stan zdrowia oceniano jako dobry. 

 

OCENA STAN ZDROWIA 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba  

(%) 

2015 rok Liczba  
(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Bardzo dobry  72 (7,7%) 98 (8,9%) +26 +36,1% 

Dobry  348 (37,3%) 385 (34,8%) +37 +10,6% 

Dostateczny  274 (29,4%) 323 (29,2%) +49 +17,9% 

Zły  152 (16,3%) 224 (20,2%) +72 +47,4% 

Brak danych  87 (9,3%) 76 (6,9%) -11 -12,6% 

RAZEM 933 (100,0%) 1.106 (100,0%) +173 +18,5% 

 

 

 

 

Bardzo dobry 
 98 osób (8,9%) 

Dobry  
385 (34,8%) 

Dostateczny 
323 (29,2%) 

Zły  
224 (20,2%) 

Brak danych   
76 osób (6,9%) 

Ocena stanu zdrowia (2015 rok) 
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OCENA STAN ZDROWIA (2013 i 2015 rok) 

 

 
 W obu badaniach stan swojego zdrowia osoby bezdomne oceniały najczęściej jako dobry (w 2013 

roku 37,3% i w 2015 roku 34,8%) lub dostateczny (odpowiednio 29,4% i 29,2%).  

 W 2015 roku w badaniu pogorszyła się samoocena stanu zdrowia u osób bezdomnych – w ujęciu 

procentowym mniej osób bezdomnych oceniło swój stan zdrowia jako dobry (w 2013 roku było 

to 37,3% a w 2015 roku 34,8%) a więcej oceniło go jako zły (odpowiednio 16,3% i 20,2%). 

 

12. Rejestracja osób bezdomnych w Powiatowym Urzędzie Pracy5 

REJESTRACJA W PUP 
(2015 rok) 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM 

Tak 146 (21,5%) 57 (26,3%) 203 (22,6%) 

Nie 493 (72,6%) 150 (69,1%) 643 (71,8%) 

Brak danych 40 (5,9%) 10 (4,6%) 50 (5,6%) 

Razem 679 (100,0%) 217 (100,0%) 896 (100,0%) 

 

                                                           
5
 Dane dotyczą osób w wieku produkcyjnym – wg GUS to osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w 

wieku od 18 do 64 lat i kobiety od 18 do 59 lat. Osoby w wieku produkcyjnym stanowią (896) stanowią 81,0% 
badanych. 

Bardzo dobry  

Dobry  

Dostateczny  

Zły  

Brak danych  

72 

348 

274 

152 

87 

98 

385 

323 

224 

76 

2013 rok 

2015 rok 

Bardzo dobry  

Dobry  

Dostateczny  

Zły  

Brak danych  

7,7% 

37,3% 

29,4% 

16,3% 

9,3% 

8,9% 

34,8% 

29,2% 

20,2% 

6,9% 

2013 rok 

2015 rok 
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 Rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy deklarowało 22,3% badanych (203 osoby), co oznacza, 

że większość tych osób nie korzystała z oferty aktywizacyjnej PUP a także nie miała dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu bezrobocia. 

 Kobiety częściej niż mężczyźni byli zarejestrowani w PUP (odpowiednio 26,3% i 21,5%). 

 

REJESTRACJA W PUP 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba (%) 

2015 rok 
Liczba  

(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Tak 249 (32,9%) 203 (22,6%) -46 -18,5% 

Nie 477 (62,9%) 643 (71,8%) +166 +34,8% 

Brak danych 32 (4,2%) 50 (5,6%) +18 +56,3% 

Razem 758 (100%) 896 100,0%) +138 +18,2% 

REJESTRACJA W PUP (2013 i 2015 rok) 

 

 
 Zmniejszyła się grupa osób pozostających w rejestrze osób bezrobotnych. W 2013 roku było to 

32,% (249 osób) a w 2015 roku 22,6% (203 osoby).  

 W obu badaniach uzyskano inne wyniki w zakresie rejestracji w PUP w zależności od płci. W 2013 

roku rejestrowane bezrobocie dotyczyło 34,8% mężczyzn i 24,1% kobiet a w 2015 roku deklarację 

rejestracji w PUP złożyło 21,5% mężczyzn i 26,3% kobiet.  

0 100 200 300 400 500 

Tak 

Nie 

Brak danych 

 146 (21,5%)     

 493 (72,6%)    

 40 (5,9%)     

 57 (26,3%)     

 150 (69,1%)     

 10 (4,6%)     

Rejestracja w PUP (2015 rok) 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Nie 

Tak 

Brak danych 

477 

249 

32 

643 

203 

50 

2013 rok 

2015 rok 

Nie 

Tak 

Brak danych 

62,9% 

32,9% 

4,2% 

71,8% 

22,6% 

5,6% 

2013 rok 

2015 rok 
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13. Aktywność zawodowa osób bezdomnych  

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB  
W WIEKU PRODUKCYJNYM 

(2015 rok) 
MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM 

Nie pracuje 426 (62,7%) 146 (67,3%) 572 (63,8%) 

Praca dorywcza / „na czarno” 160 (23,6%) 32 (14,7%) 192 (21,4%) 

Umowa zlecenie / o dzieło 53 (7,8%) 28 (12,9%) 81 (9,0%) 

Etat / część etatu 15 (2,2%) 6 (2,8%) 21 (2,4%) 

Brak danych  25 (3,7%) 5 (2,3%) 30 (3,4%) 

Razem 679 (100,0%) 217 (100,0%) 896 (100,0%) 

 

 
 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB  
W WIEKU PO-PRODUKCYJNYM 

(2015 rok) 
MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM 

Nie pracuje 95 (81,2%) 20 (77,0%) 115 (80,4%) 

Praca dorywcza / „na czarno” 9 (7,7%) 1 (3,8%) 10 (7,0%) 

Umowa zlecenie / o dzieło 3 (2,6%) 2 (7,7%) 5 (3,5%) 

Etat / część etatu 1 (0,8%) 0 (0,0%) 1 (0,7%) 

Brak danych  9 (7,7%) 3 (11,5%) 12 (8,4%) 

Razem 117 (100,0%) 26 (100,0%) 143 (100,0%) 

 Zdecydowana większość badanych w wieku produkcyjnym nie podejmowała żadnej aktywności 

zawodowej (63,8%). 

 Wg deklaracji prace dorywcze podejmowało 21,4% badanych w wieku produkcyjnym a pracę 

legalną (umowy cywilno-prawne oraz etatowe) wykonywało 9%. 

 W ujęciu % mężczyźni niż kobiety częściej podejmują prace dorywcze / „na czarno” a kobiety 

częściej niż mężczyźni podejmują prace legalne (umowy cywilno-prawne oraz etatowe). 

 Aktywność zawodową podejmuje też 16 osób w wieku poprodukcyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 

Nie pracuję 

Praca dorywcza / „na czarno” 

Umowa zlecenie / o dzieło 

Etat / część etatu 

Brak danych  

572 (63,8%) 

192 (21,4%) 

81 (9,0%) 

21 (2,4%) 

30 (3,4%) 

Aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym  
(2015 rok) 
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 
OSÓB W WIEKU 
PRODUKCYJNYM 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba  

(%) 

2015 rok 
Liczba  

(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Nie pracuje 507 (66,9%) 572 (63,8%) +65 +12,8 

Praca dorywcza / „na czarno” 144 (19,0%) 192 (21,4%) +48 +33,3 

Umowa zlecenie / o dzieło 51 (6,7%) 81 (9,0%) +30 +58,8% 

Etat / część etatu 32 (4,3%) 21 (2,4%) -11 +34,4% 

Praca dorywcza / „na czarno” 
oraz Umowa zlecenie / o dzieło  

1 (0,1%) 0 (0,0%) 
-1 

-100,0% 
 

Własna działalność gospodarcza 1 (0,1%) 0 (0,0%) -1 -100,0% 

Brak danych  22 (2,9%) 30 (3,4%) +8 +36,4% 

RAZEM 758 (100,0%) 896 (100,0%) +138 +18,2% 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM (2013 i 2015 rok) 

 

 
 W odstępie 2 lat pomiędzy przeprowadzonymi badaniami zwiększył się nieco % osób 

bezdomnych podejmujących prace dorywcze/”na czarno” (19,0% w 2013 roku do 21,4% w 2015 

roku) oraz prace na umowę-zlecenie / o dzieło (z 6,7% w 2013 roku do 9,0% w 2015 roku). 

Zmniejszyła się natomiast liczba osób, które deklarują pracę na etat/część etatu (z 4,3% do 2,4%). 

 

14. Źródło utrzymania osób bezdomnych  

ŹRÓDŁO UTRZYMANIA 
(2015 rok) 

MĘŻCZYŹNI 
Liczba (%) 

KOBIETY 
Liczba (%) 

RAZEM 
Liczba (%) 

Zasiłki / posiłki z MOPR 291 (35,2%) 82 (29,4%) 373 (33,7%) 

Praca dorywcza / legalna 175 (21,2%) 51 (18,3%) 226 (20,4%) 

Renta / emerytura 88 (10,6%) 48 (17,2%) 136 (12,3%) 

Inne 
(mężczyźni: świadczenie integracyjne z CIS 22x, pobyt w Areszcie 
Śledczym 10x, Caritas 5x, jadłodajnie 5x, pomoc rodziny 5x, 

62 (7,5%) 16 (5,7%) 78 (7,0%) 

Nie pracuje 

Praca dorywcza / „na czarno” 

Umowa zlecenie / o dzieło 

Etat / część etatu 

Inne 

Brak danych  
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144 

51 

32 

2 

22 
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81 

21 

0 

30 
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2015 rok 
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Praca dorywcza / „na czarno” 

Umowa zlecenie / o dzieło 

Etat / część etatu 
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Brak danych  

66,9% 

19,0% 

6,7% 

4,3% 

0,2% 

2,9% 

63,8% 

21,4% 

9,0% 

2,4% 

0,0% 

3,4% 

2013 rok 

2015 rok 
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żebractwo 3x, pozostałe po 1x: co ludzie dadzą, granie na 
gitarze, kradzieże, pomoc stowarzyszenia, spadek, z jałmużny, 
zasiłek dla bezrobotnych, brak wskazania źródła 5x) 
(kobiety: świadczenie integracyjne z CIS 3x, pomoc rodziny 3x, 
alimenty 1x, zasiłki rodzinne i alimenty 1x, zasiłki rodzinne 1x, 
dilerka 1x, granie na gitarze 1x, kradzieże 1x, oszczędności 1x, 
brak wskazania źródła 3x) 
Zasiłki / posiłki z MOPR 
oraz praca dorywcza / legalna 

53 (6,4%) 4 (1,4%) 57 (5,2%) 

Zasiłki / posiłki z MOPR 
oraz renta / emerytura 

9 (1,1%) 7 (2,5%) 16 (1,4%) 

Praca dorywcza / legalna 
oraz renta / emerytura  

1 (0,1%) 3 (1,1%) 4 (0,4%) 

Zasiłki / posiłki z MOPR oraz inne źródło 
(mężczyźni: pomoc rodziny 1x, pobyt w Areszcie Śledczym 1x,  
zasiłek pielęgnacyjny 1x, wynagrodzenie małżonka 1x, pomoc 
innych 1x) 
(kobiety: alimenty 3x, zasiłki rodzinne 1x, alimenty i zasiłki 
rodzinne 1x, wynagrodzenie męża 1x) 

5 (0,6%) 6 (2,2%) 11 (1,0%) 

Praca dorywcza / „na czarno” oraz inne źródło  
(mężczyźni: jadłodajnie 2x, pomoc innych 2x, pobyt w Areszcie 
1x, brak wskazania źródła 1x) 
(kobiety: alimenty 4x, zasiłki rodzinne i alimenty 1x, 
wynagrodzenie męża 1x, brak wskazania źródła 2x) 

6 (0,7%) 8 (2,9%) 14 (1,3%) 

Renta / emerytura  oraz inne źródło 
(kobiety: zasiłki rodzinne 1x, alimenty 1x) 

0 (0,0%) 2 (0,7%) 2 (0,2%) 

Brak danych  106 (12,8%) 16 (5,7%) 122 (11,0%) 

Nie dotyczy (dzieci)  31 (3,8%) 36 (12,9%) 67 (6,1%) 

Razem 827 (100,0%) 279 (100,0%) 1.106 (100,0%) 

 

 
 Najczęstsze źródło utrzymania wskazywane przez osoby bezdomne to zasiłki / posiłki udzielane 

przez MOPR (33,7%), które to źródło łączy się czasami z pracą legalną / dorywczą (5,2%), 

emeryturą/rentą (1,4%) lub innym źródłem (1,0%).  

 Uzyskiwanie dochodu z aktywności zawodowej legalnej lub dorywczej deklarowało w badaniu 

20,4% osób bezdomnych, w tym częstszą formą uzyskiwania jakichkolwiek środków finansowych 

jest jednak praca dorywcza/”na czarno”. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Zasiłki / posiłki z MOPR 
Praca dorywcza / legalna 

Renta / emerytura 
Inne 

Zasiłki / posiłki z MOPR oraz praca dorywcza / … 
Zasiłki / posiłki z MOPR oraz renta / emerytura 
Praca dorywcza / „na czarno” oraz inne źródło  

Zasiłki / posiłki z MOPR oraz inne źródło 
Praca dorywcza / legalna oraz renta / emerytura 

Renta / emerytura oraz inne źródło  
Brak danych  

Nie dotyczy (dzieci)  

373  (33,7%) 
226 (20,4%) 

136 (12,3%) 
78 (7,0%) 

57 (5,2%) 
16 (1,4%) 
14 (1,3%) 
11 (1,0%) 

4 (0,4%) 
2 (0,2%) 

122 (11,0%) 
67 (6,1%) 

Najczęściej wskazywane źródła utrzymania  
(2015 rok) 
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ŹRÓDŁO UTRZYMANIA 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba  

(%) 

2015 rok 
Liczba  

(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Zasiłki / posiłki z MOPR 308 (33,0%) 
373 

(33,7%) 
+65 +21,1% 

Praca dorywcza / legalna 186 (19,9%) 226 (20,4%) +40 +21,5% 

Renta / emerytura 106 (11,4%) 136 (12,3%) +30 +28,3% 

Inne 83 (8,9%) 78 (7,0%) -5 -6,0% 

Zasiłki / posiłki z MOPR 
oraz praca dorywcza / legalna 

37 (4,0%) 
57 (5,2%) 

+20 +54,1% 

Zasiłki / posiłki z MOPR 
oraz renta / emerytura 

6 (0,7%) 16 (1,4%) +10 +166,7% 

Praca dorywcza / legalna 
oraz renta / emerytura  

4 (0,4%) 
4 (0,4%) 

0 - 

Zasiłki / posiłki z MOPR oraz inne 
źródło 

8 (0,9%) 
11 (1,0%) 

+3 +37,5% 

Praca dorywcza / „na czarno” oraz 
inne źródło  

5 (0,5%) 
14 (1,3%) 

+9 +180,0% 

Renta / emerytura  oraz inne 
źródło 

1 (0,1%) 
2 (0,2%) 

+1 +100,0% 

Brak danych  116 (12,4%) 122 (11,0%) +6 +5,2% 

Nie dotyczy (dzieci)  73 (7,8%) 67 (6,1%) -6 -8,2% 

RAZEM 933 (100,0%) 1.106 (100,0%) +173 +18,5% 

ŹRÓDŁO UTRZYMANIA (2013 i 2015 rok) 
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 Źródła utrzymania deklarowane przez osoby bezdomne w obu badaniach dotyczyły podobnego 

odsetka badanych.  

 

15. Liczba osób bezdomnych w Poznaniu i w niektórych innych miastach 

(dane zgodne z badaniem zleconym przez MPiPS tj. w przypadku Poznania dane dotyczą tylko osób 

przebywających w dniach badania na terenie Miasta  – bez danych z placówek poza Poznaniem oraz 

bez danych z mieszkań chronionych, wspomaganych, treningowych) 

 

MIASTO 
(2015) 

LICZBA BEZDOMNYCH 
LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
% 

Katowice 630 301 834 0,21% 

Łódź 999 706 004 0,14% 

Poznań 805 545 680 0,15% 

Kraków 1056 761 873 0,14% 

Wrocław 990 634 487 0,16% 

Białystok 324 295 742 0,11% 

Olsztyn Brak danych 174 775 - 

(Wielkopolska) 2 702 3 472 045 0,08% 

 

 
 

MIASTO / WOJEWÓDZTWO 
(2013 i 2015 rok) 

2013 rok 
Liczba  

(% mieszkańców) 

2015 rok 
Liczba  

(%) 

Różnica pomiędzy 2013  
a 2015 rokiem 

RAZEM  

Liczba osób % 

Katowice 530 (0,17%) 630 (0,21%) +100 +0,04% 

Łódź 1196 (0,16%) 999 (0,14%) -197 -0,02% 

Poznań 813 (0,15%) 805 (0,15%) -8 0,0% 

Kraków 993 (0,13%) 1056 (0,14%) +63 +0,01% 

Wrocław 735 (0,12%) 990 (0,16%) +255 +0,04% 

Białystok 299 (0,10%) 324 (0,11%) +25 +0,01% 

Olsztyn 145 (0,08%) brak danych - - 

(Wielkopolska) 2 617 (0,08%) 2 702 (0,08%) +85 0,0% 
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16. Dane uzupełniające z innych badań 

W 2014 roku na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu 

systemowego „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało 

przeprowadzone badanie pt. „Bezdomność – ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby 

radzenia sobie z nim”. Realizatorami badania byli: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia  

z Bezdomności oraz Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „SOCJOGRAM”, uwzględniało ono m.in. 

przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych w 30 instytucjach i organizacjach  

w subregionie Poznań. Poniżej przywołano wybrane elementy z raportu z subregionu Poznań.  

Kluczowe wnioski i zidentyfikowane problemy ujęte w ww. Raporcie to: 

 Problem bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Poznaniu jest jednym z głównych 

problemów społecznych, dotkliwym zarówno w wymiarze skali jak i kosztów społecznych  

i ekonomicznych. 

 Populacja osób bezdomnych w Poznaniu jest grupą osób starzejących się, coraz bardziej 

schorowanych, częściej niepełnosprawnych i wymagających wszechstronnego wsparcia, 

tymczasem w systemie brakuje odpowiednich usług dla tej grupy. 

 Odnotowuje się jednocześnie wzrost liczby osób bezdomnych w młodym wieku, problem 

identyfikowany jest z wzrostem i nasileniem konfliktów rodzinnych, uzależnieniami a także 

niekiedy niewydolnością systemu pieczy zastępczej. 

 Osoby bezdomne utykają w systemie wsparcia instytucjonalnego na wiele lat, średni okres 

pozostawania w bezdomności to ponad 7 lat, tymczasem wiele osób szczególnie starszych 

doświadcza bezdomności ponad 10 lat i więcej.  

 Istniejące rozwiązania, usługi i instrumenty skierowane do osób bezdomnych mają charakter 

interwencyjny, istnieje poważny deficyt działań prewencyjnych a wsparcie w zakresie integracji  

i wychodzenia z bezdomności nie jest skuteczne i efektywne.  

 Brakuje w Poznaniu wiarygodnych danych o skali bezdomności, istniejące badania i statystyki są 

niepełne i nieprecyzyjne, zawierają spory margines błędu. Konieczne w tym zakresie jest 

prowadzenie systematycznych i pogłębionych badań z udziałem wielu partnerów. 

(Wielkopolska) 

Kraków 

Łódź 

Wrocław 

Poznań 

Katowice 

Białystok 

Olsztyn 

 2 617     

 993     

 1 196     

 735     

 813     

 530     

 299     

 145     

2702 

1056 

999 

990 

805 

630 

324 

Liczba osób bezdomnych (2013 i 2015 rok) 

2013 

2015 
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 Wzrasta liczba osób bezdomnych cierpiących na zaburzenia psychiczne. Placówki dla bezdomnych 

są zupełnie nieprzygotowane do ich obsługi (brak specjalistów zapewniających odpowiednią 

opiekę, brak wiedzy nt. chorób psychicznych u dotychczasowej kadry). 

 Odnotowuje się wzrost skali korzystania ze wsparcia z tytułu doświadczania bezdomności  

w Poznaniu w przeciągu ostatnich lat, jedną z przyczyn jest wzrost liczby eksmisji. Z jednej strony 

osoby eksmitowane trafiają niemal natychmiast bezpośrednio do placówek dla osób bezdomnych, 

z drugiej strony osoby eksmitowane w pierwszej kolejności szukają rozwiązań  mieszkaniowych na 

własną rękę często kątem u znajomych czy w miejscach nie przeznaczonych do stałego pobytu, a 

dopiero po jakimś czasie trafiają do systemu wsparcia osób bezdomnych. 

 Dotkliwym deficytem systemu wsparcia osób bezdomnych jest brak placówki niskoprogowej  

o standardzie ogrzewalni lub noclegowni, gdzie wsparcie osoby bezdomne mogą otrzymać bez 

zbędnych wymogów formalnych, mogą w nich przebywać także osoby pod wpływem alkoholu lub 

innych środków psychoaktywnych. 

 Skoordynowania wymaga interwencyjny i doraźny system wspierania osób bezdomnych  

i zapewniania schronienia osobom najbardziej potrzebującym, w chwili obecnej brakuje 

mechanizmów i procedur współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie reagowania na 

kryzysowe sytuacje. 

 Brakuje w Poznaniu strategicznego zarządzania rozwiązywaniem problemu bezdomności, 

doprecyzowania wymaga rola i zaangażowanie różnych podmiotów działających w tym obszarze, 

szczególnie Urzędu Miasta, MOPR oraz organizacji pozarządowych. 

 Znaczna część usług dla osób bezdomnych i wykluczonych mieszkaniowe ma peryferyjne  

i wykluczające umiejscowienie na obrzeżach miasta lub poza jego granicami. 

 Zupełnie nierozpoznany jest problem zagrożenia bezdomnością – brak definicji, brak wydzielenia 

jako osobnej kategorii klientów pomocy społecznej, brak wyspecjalizowanych usług, szczątkowy 

przepływ informacji o zadłużeniach pomiędzy zarządcami zasobów mieszkaniowych, a pomocą 

społeczną. Niewielka liczba inicjatyw ukierunkowanych na przeciwdziałanie bezdomności. 

 Nowatorskie rozwiązania w zakresie wszechstronnych programów wsparcia dla osób 

zadłużonych, rozszerzająca się oferta doradztwa, konsultacji, wsparcia terapeutycznego oraz grup 

wsparcia dłużników. 

 Szczególnie trudna współpraca na styku pomocy społecznej i ochrony zdrowia wynikająca głównie 

z powodu braku dostępności odpowiedniej oferty dla osób starszych, niepełnosprawnych czy 

schorowanych wymagających opieki i wsparcia po leczeniu szpitalnym. Brak dostępu tej grupy do 

Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych czy Domów Pomocy Społecznej. 

 Brak perspektywicznego, zintegrowanego i kompleksowego planu rozwiązywania problemu 

bezdomności, uwzględniającego długofalowe cele, działania oraz planowane rezultaty. 

 Trudna sytuacja mieszkaniowa, długi okres oczekiwania na lokal socjalny, wysoki odsetek 

eksmisji, duże zadłużenie lokali komunalnych, malejący poziom mieszkalnictwa społecznego, 

bardzo wysokie odszkodowania za niedostarczanie lokali socjalnych. 

 Niewystarczająca ilość mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych. Istniejące rozwiązania 

mieszkaniowe dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością są dostępne dla „najbardziej 

rokujących”. Dostępne mieszkania mają charakter grupowy, zespolony, istnieją w nich niekiedy 

sztuczne ograniczenia i zasady. 
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 Identyfikowana jest rosnąca grupa osób w tzw. „przedsionku bezdomności”, czyli osób 

aktywnych, w kryzysie, bardzo często spoza Poznania, wobec których brakuje jakiejkolwiek oferty 

pomocowej. 

 System wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przeżywa trudną transformację 

od spontanicznych i oddolnych działań charyzmatycznych liderów do zintegrowanego systemu 

wsparcia różnorodnych podmiotów całej polityki społecznej. 

 Niekwestionowanym zasobem w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

jest duża liczba przedsiębiorstw społecznych a także infrastruktura wspierająca ich rozwój. 

 Wyzwaniem pozostaje przygotowanie systemu wsparcia osób bezdomnych i wykluczonych 

mieszkaniowo do zniesienia obowiązku meldunkowego i dotychczas rozumianej właściwości 

miejscowej. 

 Zróżnicowanie usług dostępnych dla osób bezdomnych oraz działalność różnorodnych organizacji 

pozarządowych w Poznaniu stanowi duży zasób w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności 

i wykluczenia mieszkaniowego. 

 Istniejące partnerstwo lokalne instytucji i organizacji w zakresie problemu bezdomności wymaga 

rozszerzenia, uwzględnienia podmiotów nie tylko pomocy społecznej ale całej polityki społecznej, 

niezbędne jest także rozwinięcia swojej działalności. 
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PODSUMOWANIE BADANIA 

 

1. W 2015 roku badaniem objęto 1.106 osób bezdomnych, czyli o 173 osoby (18,5%) więcej niż  

w 2013 roku, w tym: 

Bezdomność wg płci 

2013  
Liczba 
osób 
(% 

ogółu 
bezdom

nych) 

2015 
Liczba 
osób 
(% 

ogółu 
bezdom

nych) 

Różnica pomiędzy 
2013 

a 2015 rokiem 
RAZEM 

Opis zmiany pomiędzy 
2013 

a 2015 rokiem 
Liczba % 

Mężczyźni   
695  

(74%) 
796  

(72%) 
+101 +14,5% 

W 2015 roku było więcej 
bezdomnych mężczyzn 
niż w 2013 roku, 
jednakże patrząc na całą 
populację bezdomnych 
to mężczyźni stanowili 
nieco mniejszy niż w 
2013 roku odsetek w 
całej populacji osób 
bezdomnych (o 2%). 

Kobiety 
165  

(18%) 
243  

(22%) 
+78 +47,3% 

W 2015 roku było więcej 
bezdomnych kobiet niż w 
2013 roku i stanowiły 
one większy niż w 2013 
roku odsetek w całej 
populacji osób 
bezdomnych (o 4%). 

Dzieci 
73  

(8%) 
67  

(6%) 
-6 -8,2% 

W 2015 roku było o 
kilkoro mniej  
bezdomnych dzieci niż w 
2013 roku i stanowiły 
one mniejszy niż w 2013 
roku odsetek w całej 
populacji osób 
bezdomnych (o 2%). 

SUMA 
933 

(100%) 
1.106 

(100%) 
+173 +18,5% 

 

 

2. W 2015 roku (podobnie jak we wcześniejszym badaniu) większość badanych bezdomnych 

miała zapewnione miejsce schronienia w placówkach w Poznaniu lub poza Poznaniem oraz  

w innych tymczasowych miejscach. Wszystkie dzieci objęte badaniem również przebywały  

w placówkach. Odnosząc się do Polskiej typologii bezdomności sporządzonej na podstawie 

Europejskiej typologii bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS 2008 (FEANSTA)6 

badani bezdomni mieszczą się w 3 kategoriach operacyjnych: 

 

 

                                                           
6
 Za: Gminny Standard wychodzenia z bezdomności, Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia Bezdomności, 

Gdańsk 2012. 
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Bezdomność wg 
typologii 

2013 
Liczba 
osób 

(% 
ogółu 

bezdom
nych) 

2015 
Liczba 
osób 

(% 
ogółu 

bezdom
nych) 

Różnica pomiędzy 
2013 

a 2015 rokiem 
RAZEM 

Opis zmiany pomiędzy 
2013  

a 2015 rokiem 
Liczba 
osób 

% 

Bez miejsca 
zamieszkania 
(BEZMIESZKANIOWOŚĆ) 
schroniska, domy dla 
bezdomnych, hostele, 
mieszkania wspierane, 
chronione, treningowe, 
szpitale, areszt śledczy 

712 
osób 

(76,3%) 

766 
osób  

(69,3%) 
+54 +7,6% 

W 2015 roku w tej 
kategorii mieściło się 
więcej osób bezdomnych 
niż w 2013 roku, jednakże 
patrząc na całą populację 
bezdomnych to mniejszy 
ich odsetek przebywał we 
wskazanych obok formach 
instytucjonalnych (o 7%). 

Bez dachu nad głową 
(BEZDACHOWOŚĆ) 
noclegownie, miejsca 
niemieszkalne, inne 
miejsca 

136 
osób 

(14,6%)  

246 
osób 

(22,2%) 
+110 +80,1% 

W 2015 roku w tej 
kategorii mieściło się 
więcej osób bezdomnych 
niż w 2013 roku i grupa ta 
to większy odsetek wśród 
populacji osób 
bezdomnych (o 7,6%). 
Oznacza to, że najbardziej 
wzrosła liczba osób 
bezdomnych „bez dachu 
nad głową”.  

Nieodpowiednie/nieade
kwatne zakwaterowanie 
pustostany, domki, 
altanki działkowe 

82 
osoby 
(8,8%) 

94 
osoby 
(8,5%)  

+12 +14,6% 

W 2015 roku w tej 
kategorii mieściło się nieco 
więcej osób bezdomnych 
niż w 2013 roku i grupa ta 
to zbliżony odsetek wśród 
populacji osób 
bezdomnych (różnica 0,3%) 

Inni (poza typologią) 
Izba wytrzeźwień 

3 osoby 
(0,3%) 

0 osób 
0,0% 

-3 -100,0 
 

SUMA 
933 

100,0% 
1106 

100,0% 
+173 +18,5%  

 

3. W grupie osób bezdomnych badanych w 2015 roku było około 700 osób „nowych”, czyli takich, 

które nie były objęte badaniem w 2013 roku a „zniknęło” około 500 „starych” osób, pomimo, że 

rozszerzony został zakres miejsc w których przeprowadzano badanie (o nowe miejsca pobytu 

osób bezdomnych oraz o wszystkie miejsca wydawania posiłków).    

 

4. Osoby bezdomne objęte badaniem w 2015 roku były starsze niż w 2013 roku, więcej wśród 

nich było osób niepełnosprawnych i takich, które gorzej oceniały własny stan zdrowia. W ciągu 

ostatnich 2 lat:  

 Zwiększyła się liczba i % osób bezdomnych, którzy mają ukończone 50 lat – z 484 do 641 osób 

(z 52 do 61,7%).  
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 Zwiększył się średni wiek osób bezdomnych o 2 lata, u mężczyzn z 51,5 na 53,5 roku a wśród 

kobiet z 46 na 48 lat. 

 Wzrosła liczba i % osób bezdomnych, które deklarowały, że są niepełnosprawne z 253 do 336 

osób (z 27,0 do 30,4%). 

 Wzrosła liczba i % osób bezdomnych, które swój stan zdrowia oceniały jako zły ze 152 do24 (z 

16,3 do 20,2%). 

 

5. Bezdomność w badaniu w 2015 roku nadal była stanem dość trwałym, gdyż średni okres 

deklarowanej bezdomności to 7 lat. Osoby bezdomne były też – podobnie jak wcześniej – dość 

mobilne w zakresie zmiany miejsca pobytu. Średni okres pobytu miejscu badania to 2 lata, co 

oznacza, że osoby bezdomne zmieniają miejsce swojego pobytu, choć generalnie nie zmienia się 

ich sytuacja życiowa. 

 

6. W placówkach dla osób bezdomnych w 2015 roku było o ponad 200 miejsc mniej niż w 2013 

roku. W 2015 roku Miasto Poznań miało w swojej dyspozycji 477 miejsc schronienia dla osób 

bezdomnych - 98 w miejskiej jednostce organizacyjnej (ODB Nr 1) i 379 w placówkach 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W 2013 roku tych miejsc było łącznie 701  

w okresie zimowym i 676 poza okresem zimowym. 

 

7. W placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na 

podstawie umów z Miastem Poznań przebywało więcej osób niż wynikało to z zawartych 

umów. W dniu badania  Miasto Poznan miało zakontraktowanych 379 miejsc a do tych placówek 

skierowano 399 osób mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Poznaniu. 

Ponadto w dniu badania 61 osób bezdomnych pochodzących z Poznania przebywało w innych 

placówkach na terenie Polski z uwagi na brak wystarczającej liczby zakontraktowanych miejsc  

w ww. placówkach. 

 

8. W dniu badania w 2015 roku w Poznaniu 34 osoby bezdomne przebywały w 6 mieszkaniach 

oferujących odpłatnie schronienie (podmiot prowadzący mieszkania nie miał zawartej umowy  

z Miastem Poznań). 
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WNIOSKI  

 

1. Z danych zebranych w trakcie badania w 2015 roku nie można jednoznacznie wnioskować czy 

większa liczba osób bezdomnych objęta badaniem oznacza wzrost liczby osób bezdomnych  

w Poznaniu (i o ile?) czy też wynika z objęcie badaniem większej liczby osób bezdomnych 

(lepszego dotarcia do grupy osób bezdomnych). 

 

2. Od 2013 roku poprawiło się wykorzystanie miejsc w placówkach dla osób bezdomnych 

prowadzonych na podstawie umów z miastem. Skutecznie została więc wdrożona rekomendacja 

z badania z 2013 roku (Zracjonalizowanie sposobu wykorzystania miejsc schronienia  

w placówkach miejskich oraz w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe  

w zakresie miejsc dotowanych przez Miasto Poznań). Z uwagi na zmniejszenie liczby miejsc 

schronienia będących w dyspozycji Miasta Poznania nie został jednak zrealizowany cel tej 

rekomendacji (Zapewnienie miejsc schronienia dla osób bezdomnych pochodzących z Poznania, 

które zgłaszają potrzebę pomocy w tym zakresie). 

 

3. Od 2013 roku zwiększyła się liczba osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania 

na pobyt stały w Poznaniu, które są kierowane do placówek poza Poznaniem (nie mających 

podpisanych umów z Miastem Poznań). W 2015 roku w badaniu pozyskano dane o 61 takich 

osobach (40 osób z nich to kobiety i dzieci), a w 2013 roku było to 29 osób. 

 

4. W czasie badania w 2015 roku Miasto Poznań nie dysponowało wystarczającą liczbą miejsc dla 

osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Poznaniu.  

W swojej jednostce organizacyjnej (ODB nr 1) oraz w placówkach prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe na podstawie zawartych umów Miasto Poznań dysponowało 477 

miejscami a potrzeby w tym zakresie były większe o co najmniej 100 miejsc, gdyż w dniu badania 

było: 

o 6 osób więcej niż miejsc w ODB Nr 1, 

o 26 osób więcej w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe na 

podstawie umów z Miastem Poznań (na miejscach poza umowami), 

o 14 osób w Schronisku Brata Alberta w Poznaniu, które w dniu badania nie miało 

podpisanej umowy z Miastem Poznań, 

o 61 osób w różnych placówkach na terenie całej Polski z uwagi na brak miejsc w ww. 

placówkach. 
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REKOMENDACJE  

1. ZMODYFIKOWANIE METODOLOGII PRZED NASTĘPNYM BADANIEM LICZBY OSÓB 

BEZDOMNYCH 

Cel: umożliwienie badania dynamiki bezdomności w Poznaniu (jednoznacznego określenia czy  

i jak zmienia się w Poznaniu liczba osób bezdomnych). 

Uzasadnienie: Badaniem w 2015 roku objęto o 173 osoby (18,5%) więcej niż w 2013 roku. 

Zebrane dane nie pozwalają jednak jednoznacznie stwierdzić czy większa liczba osób 

bezdomnych objętych badaniem oznacza wzrost liczby osób bezdomnych w Poznaniu (i o ile) czy 

też wynika z objęcia badaniem większej liczby osób bezdomnych (lepszego dotarcia do grupy 

osób bezdomnych). 

 

2. ZAPEWNIENIE WIĘKSZEJ LICZBY ZAKONTRAKTOWANYCH MIEJSC SCHRONIENIA DLA 

BEZDOMNYCH KOBIET I RODZIN  

Cel: zapewnienie liczby miejsc schronienia adekwatnie do aktualnych potrzeb. 

Uzasadnienie: W ciągu dwóch lat widocznie zwiększyła się liczba kobiet w populacji osób 

bezdomnych a liczba miejsc schronienia zmniejszyła się, ponadto miejsca schronienia dla kobiet 

stanowią niewielką część wszystkich miejsc schronienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sporządziła: 
Agnieszka Ignasiak,  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu,  
Dział Metodyczny, Poznań, 2015 rok 


