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W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich jest sytuacja osób 
doświadczających bezdomności, które w okresie obecnego zagrożenia pandemicznego 
stanowią grupę wymagającą szczególnego wsparcia i pomocy ze strony organów państwa i 
samorządu. Jest bowiem oczywiste, że ze względu na słabszy stan zdrowia wynikający z 
życia na ulicy, są szczególnie narażone na zakażenie wirusem Covid 19. 

Osoby doświadczające bezdomności mają dużo trudniejszy dostęp do opieki medycznej 
oraz do bieżących, rzetelnych informacji na temat pandemii oraz sposobów zapobiegania 
zakażeniu. Korzystanie ze wsparcia w placówkach zapewniających schronienie (schroniska, 
noclegownie, ogrzewalnie) oznacza przebywanie w dużej grupie ludzi, w wieloosobowych 
pomieszczeniach, o słabej wentylacji, w towarzystwie osób, które wcześniej dużo się 
przemieszczały i przebywały w miejscach publicznych. W jeszcze trudniejszej sytuacji są 
osoby mieszkające w przestrzeni publicznej, m.in. z powodu ograniczonego dostępu do 
bieżącej wody, łazienek, artykułów sanitarnych oraz konieczności przemieszczania się po 
mieście w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb np. zrobienia zakupów, zjedzenia 
posiłku, zdobycia dochodu, załatwienia spraw z instytucjach pomocy społecznej, od których 
zależy ich byt. 

W tych okolicznościach istotnego znaczenia nabiera kwestia sprawnego i łatwo dostępnego 
dystrybuowania żywności w ramach banków żywności. Konieczne jest m.in. ułatwienie 
dostępu do tej żywności dla podmiotów (głównie organizacji pozarządowych), które w 
bezpośredni sposób pomagają osobom w kryzysie bezdomności – czy to w formie 
organizowania darmowych posiłków na ulicach czy to w formie udzielania schronienia 
osobom potrzebującym.  
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Z informacji medialnych wynika, że w związku z interwencją premiera Mateusza 
Morawieckiego z 13 marca, bankom żywności miały zostać przekazane większe środki; 
usprawnione mają też być procedury wydawania żywności.

Niestety z napływających do mojego Biura informacji – głównie od organizacji 
pozarządowych pomagających osobom doświadczającym bezdomności wynika, że maleją 
posiadane przez nich zasoby żywności, zaś pozyskanie nowych zapasów – z banków 
żywności – jest dla nich praktycznie niewykonalne. Problemem jest także wydawanie 
żywności z tych banków osobom, które przebywają w przestrzeni publicznej i nie mają 
żadnych warunków, aby z otrzymanej kaszy czy makaronu przygotować sobie we własnym 
zakresie posiłek.

Dlatego też działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018r., poz. 2179 ze zm.), zwracam się do Pani 
Minister z prośbą o udzielenie informacji, czy zostało już wprowadzone zapowiadane 
uproszczenie procedur dystrybuowania żywności z banków żywności i na czym ono polega. 
Będę także wdzięczny za informację, czy zostały uruchomione procedury przekazywania w 
prosty sposób żywności organizacjom wydający jedzenie osobom w przestrzeni publicznej.

Adam Bodnar
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