
 
 

 

 
  

 

Pan Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika  

Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku,  

odpowiadając na pismo z dnia 23 czerwca 2021 r. znak: III.518.15.2020.JA, dotyczące 

problematyki domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przekazuję poniższe 

wyjaśnienia.  

W chwili obecnej procedowane są zmiany prawa w zakresie funkcjonowania domów dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W Ministerstwie przygotowany został projekt 

nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które miałoby zastąpić aktualne uregulowania prawne. 

Przed przystąpieniem do prac nad projektem rozporządzenia Ministerstwo zebrało  

i przeanalizowało propozycje zmian zgłaszane przez osoby kierujące domami, a materiał ten 

został wykorzystany do opracowania propozycji zmian legislacyjnych.   

Obecnie przedmiotowy projekt jest na etapie konsultacji publicznych oraz opiniowania  

i uzgodnień międzyresortowych.  Projekt dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (poz. 39 w wykazie 

prac legislacyjnych) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRiPS. 

Zaproponowane zmiany prawne w dużej części odpowiadają kwestiom wskazanym  

w piśmie Pana Rzecznika. W projektowanych przepisach m.in. doprecyzowano, że dom zapewnia 

całodobowy, okresowy pobyt pełnoletnim osobom z dziećmi, tj. pełnoletnim matkom, ojcom  

i innym osobom sprawującym prawną opiekę nad dziećmi. Wskazano również, że dom zapewnia 

mieszkańcom okresowy, całodobowy pobyt bez określania maksymalnej liczby mieszkańców 

domu, co w znacznym stopniu uelastyczni możliwości samorządów w zakresie tworzenia domów, 

dostosowując wielkość domów do istniejących potrzeby w powiatach, a także możliwości 
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lokalowych danego samorządu. Zaznaczyć przy tym należy, że nie wszystkie postulowane przez 

Pana Rzecznika kwestie są możliwe do rozwiązania na poziomie przepisów rozporządzenia, gdyż 

zgodnie z delegacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 47 ust. 5), 

rozporządzanie określa standard podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów. 

Inne kwestie (np. odpłatność za pobyt w domu) regulowane są przepisami ustawy.  

Przekazując powyższe wyjaśnienia dziękuję za przedstawioną analizę odnoszącą się do 

realizacji przedmiotowego zadania w poszczególnych województwach. Dane na temat realizacji 

zadania zbierane są również w ramach sprawozdania MRiPS-03.  

Wyjaśniam również, iż corocznie Minister Rodziny i Polityki Społecznej wspiera 

samorządy powiatowe w realizacji ich zadania własnego tj. rozwoju sieci domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach działania 1.4. Kompleksowego programu 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

W roku 2021 środki w kwocie 3 mln zł rozdysponowano na utworzenie pięciu nowych 

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w tych województwach, w których jest 

najmniejsza liczba tego typu placówek. 

  

 Z poważaniem 

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

 

Stanisław Szwed 

Sekretarz Stanu 
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