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BMP-0790-2-8/2020/MJ 

           

   Pan 

  Adam Bodnar 

  Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadając na wystąpienie Pana Rzecznika dotyczące bezczynności władz samorządowych w zakresie poprawy 

warunków życia społeczności romskiej na osiedlu w Maszkowicach w gminie Łącko (sygn. XI.816.17.2017.MS), 

przekazane z Biura Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Kaczyńskiego przy piśmie z 4 listopada 2020 r. 

[sygn. BJK.571.11.2.2020.AN(2)], uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach kolejnych Programów integracji 

społeczności romskiej1, m.in. ze względu na warunki bytowe panujące na osiedlu w Maszkowicach i konieczność 

poprawy sytuacji jego mieszkańców, przeznacza środki na projekty adresowane do tej społeczności romskiej.  

Ze środków Programów integracji postawiono m.in. 4 kontenerowe mieszkania, zorganizowano świetlicę 

środowiskową dla dzieci, a w pobliskiej Szkole Podstawowej zatrudniono 2 asystentów edukacji romskiej  

(2 etaty), wywodzących się ze środowiska romskiego, których zadaniem jest pomoc w realizacji edukacji 

formalnej dzieci w wieku szkolnym (23 uczniów ze społeczności romskiej). Należy jednak zaznaczyć,  

że te długofalowe działania spotykają się z podzielonym stanowiskiem mieszkańców Maszkowic, z uwagi  

na przeświadczenie o inwestowaniu środków bez wyraźnej poprawy sytuacji.  

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, niezmiennie od lat, deklaruje chęć wsparcia 

lokalnego samorządu w rozwiązaniu sytuacji, pozostając w kontakcie z Wójtem Gminy Łącko. Niemniej, mimo 

przekazywanych – od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej – informacji o możliwościach poprawy 

podstawowej infrastruktury w Maszkowicach ze środków europejskich, władze lokalne z ostrożnością podchodzą 

zarówno do tych źródeł finansowania, jak i możliwości wynikających z utworzonego przez Polskę, w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tzw. komponentu romskiego, przeznaczonego na aktywizację 

społeczności romskiej.   

 Jednocześnie należy podkreślić, że środki z Programu integracji w wysokości 10 mln zł rocznie były  

w około 60% przeznaczane na poprawę edukacji Romów w Polsce, co przyniosło wymierne efekty w skali kraju.  

 Sytuacja w Maszkowicach wymaga ciągłego monitorowania i podejmowania działań mających na celu 

niwelowanie niepożądanych zjawisk. Kolejny Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce  

na lata 2021-2030 wskazuje w części dotyczącej mieszkalnictwa konieczność poprawy warunków 

mieszkaniowych w tych miejscowościach, w których problem mieszkaniowy jest priorytetowy, dopuszczając 

                                                           
1 Programy funkcjonują nieprzerwanie od 2001 r. 
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możliwość zakupu nieruchomości. Powyższe rozwiązanie zostało już zastosowane, przynosząc pożądane efekty. 

Wymaga ono jednak harmonijnego współdziałania między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

wojewodą i władzami lokalnymi. Zakupowi mieszkań muszą towarzyszyć dodatkowe działania adaptacyjne  

(np. przy pomocy istniejącej instytucji tzw. asystenta rodziny, funkcjonującego w ramach ośrodków opieki społecznej). 

Należy wskazać, że Wojewoda Małopolski powołał Zespół do spraw Maszkowic (składający się  

z przedstawicieli odpowiednich służb), który spotyka się regularnie w celu wymiany informacji o sytuacji  

w osadzie i wypracowania skutecznej formuły działania. Osiągnięcie porozumienia z mieszkańcami osiedla 

utrudnia fakt, że proponowane dotychczas rozwiązania były kontestowane przez niektórych działaczy romskich.  

 Nadmieniam, że kwestie dotyczące osiedla w Maszkowicach, z uwagi na poziom deprywacji  

jej mieszkańców, pozostają również przedmiotem zainteresowania Komisji Mniejszości Narodowych  

i Etnicznych Sejmu RP i odpowiednich organów.  

 

 

 

 

Z poważaniem 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Błażej Poboży 
Podsekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

Pan Jarosław Kaczyński, Wiceprezes Rady Ministrów. 

 

 


