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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľar.r, Dziecka
Mĺlrek Mic'huĺuk

Waľszawa,

3l lipca 20l7 ľoku

Zss.422.20.2017.KT

Pani
Elzbieta Rafalska
Minĺsteľ Rodziny,
Pľacy i Polityki Społecznej

usł,t-oponownie ZwÍacam się

z

rodzicami

z

w

/-ub,

spľawie sytuacji małoletnich dzieci przebywających

powodu bezdomności w

tzw

'

miejscach niemieszkalnych, któľa była

przedmiotem wystąpienialRzecznlka Pľaw Dziecka do Ministra Rodziny, Prucy

i Polityki

Społecznej z 8 stycznia 2016 r.

W tym miejscu przypomnę, Że wskazane wystąpienie popľzedzone zostało badanięm
stanu przestľzegania praw dziecka pľzeprowadzonym w

Dziecka

w

w związku z

5 r. ptzez Rzecznika Praw

docierającymi niepokojącymi informacjami

schľoniskach dla osób bezdomnych2.

sfoľmułowałwnioski

201

w

zakľesie

o nieprawidłowościach

W wyniku kontroli, Rzecznik Praw

pobýu dzieci w placówkach dla osób

Dziecka

bezdomnych3.

W ocenie Rzecznlka, do rodziców z dzieémi,którzy nie mają miejsca stałego pobytu powinna

być adľesowana pomoc w postaci domów, spełniających warunki dla

zamieszkania

z dzieckiem' Schroniska dla osób bezdomnych takich wymogów nie spełniają.
Rzecznik Praw Dziecka opowiedział się pľzede wszystkim za inicjowaniem działaŕl
systemowych pľzeciwdziałającym bezdomności dzieci, w tym zazwiększaniem |iczby miejsc

w domach dla matek z dziećmi i kobiet w ciąŻy. Wskazał, Że pľzypadki kierowania ľodziców

z

dziećmi

miejsc

-

i kobiet cięzamych do schľonisk dla bezdomnych - do czasu powstania nowych
oraz czas pobytu w placówkach dla bezdomnych muSZą być ogľaniczone

'zss.ązz.s.z0l6.KT.

2

Infonnacja o działalnościRzecznika Pľaw Dziecka za2Ol5 r. orazUwagi o stanie przestrzegania praw dziecka
- str.245-246.
3

-

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za20l5 Í. oraz Uwagi o stanĺe przestrzegania pľaw dziecka
str. 334,

27 lat Konwencji
o Pľawach

Dziecka

do niezbędnego minimum' Rzecznik podniósł takŻe, Że schroniska powinny

spełniać

okľeślonestandardy.

W

w

odpowi edz1a Rzecznik

Pľaw Dziecka został poinformowany, m.in' o tľwających

Ministerstwie Rodziny, Pracy

i Polityki

Społecznej pracach nad rozporządzeniem

w spľawie standaľdów placówek noclegowych oraz, Że podczas pľac legislacyjnych zostaną
uwzględnione sugestie Rzecznika dotyczące ochĺony pľaw dzieci.

28 kwietnia Ż0l7 ľ' Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał
rozporządzenie w sprawie stąndardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnycĺl
i ogrzewalni (Dz.U. poz.953), które weszło w zycie 31 maja 2017 r' Ustawa z dnia 5 sierpnia

2015
Żę 36

r. o

-

zmianie ustawy

o

pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz.

miesięczny termin na dostosowanie

w rcZporządzeniu

l3l0)

juz istniejących placówek do

okľeśliła,

okľeślonych

standardów biegnie od momentu wejściaw Życie ustawy nowelizującej'

czy|i od 5 paŻdziemika 20l5 r.

Z

danychs Ministerstwa Rodziny, Pracy

funkcjonują tyIko 22 domy dla matek

z

i Polityki

Społecznej wynika, ze w Polsce

małoletnimi dziećmi

i

kobiet

w ciąży, któľe

nie są w stanie zapewnić schronienia wszystkim potrzebującym.

W związku zpovĺyższym, powołując się na upoważnienie Rzecznika Pľaw Dziecka do
podejmowania działan w interęsie dzieci, na podstawie art. l

l

ustawy

z

dnia 6 stycznia

2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz.922) zwracam się do Pani Minister

o informacje, jakie dziaŁania podjęto w celu zwiększenialiczby miejsc w domach dla matek

z dzieimi i kobiet w ciąŻy oraz jak pľzebiega proces dostosowywania noclegowni, schronisk
dla osób bezdomnych

i

ogľzewalni do wprowadzonych rozporządzeniem standardów pod

kątem zagroŻen wiąŻących się

z ich

niedostosowaniem w terminie. Proszę

o

wskazanie,

czy występują lub mogą wystąpić pľoblemy w tym zakľesie oraz czy pľzewiduje się pomoc
resortu dla podmiotów pľowadzących placówki dla osób bezdomnych.
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pismo z 3 lutego 2016 r.,znak: DPS-IV.O71.1.2016.AM
zĺak'. DPS-IV'07 1. l.20 l 6.AM.
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