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Szanowny Panie Prezydencie,

Chciałbym po raz już kolejny powrócić do sprawy przyjęcia przez władze 
samorządowe Miasta Warszawy karty praw osób doświadczających bezdomności. 

Temat tej inicjatywy oraz argumenty przemawiające za zasadnością przyjęcia 
takiego dokumentu przez władze Warszawy Rzecznik Praw Obywatelskich porusza w 
korespondencji z Panem Prezydentem od roku 2019. Podkreślenia wymaga, że 
poparcie dla idei miejskiej karty praw osób doświadczających bezdomności wyrażane 
jest powszechnie w środowisku organizacji pozarządowych, pomagającym na co dzień 
osobom w kryzysie bezdomności, w tym zwłaszcza na terenie Warszawy. Również 
działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania 
Bezdomności jednoznacznie popiera starania o przyjęcie w jak największej liczbie 
polskich miast takiej karty.

W odpowiedzi na ostatnie pismo Rzecznika Praw Obywatelskich1, ówczesny 
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Paweł Rabiej informował, że w pełni 
podtrzymuje deklarację dotyczącą przygotowań do wprowadzenia w Warszawie Karty 
Praw Osób w Kryzysie Bezdomności. Idea karty została przedstawiona Komisji Dialogu 

1 Pismo z dnia 22 lipca 2022r., znak PS-P.8134.95.2019.MSB
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Społecznego ds. Bezdomności, powołana została grupa robocza, która podjęła nad nią 
prace. Odbyły się 3 spotkania w sprawie, ustalono harmonogram kolejnych spotkań 
konsultacyjnych, jednak z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 w okresie marzec- 
czerwiec 2020 roku prace zostały wstrzymane. Od lipca 2020 roku grupa robocza 
podjęła działania w sprawie Karty. Po zakończeniu procesu konsultacji, ostateczny 
kształt projektu Warszawskiej Karty Praw Osób w Kryzysie Bezdomności miał zostać 
przedłożony pod obrady Rady m.st. Warszawy. 

Z informacji dostępnych na stronie internetowej Urzędu2 wynika, że w planach 
Miasta było podjęcie uchwały w sprawie karty w I kwartale roku 2022r. Niestety, 
obecnie rok 2022 dobiega końca, a Miasto nadal nie podjęło żadnej decyzji w 
przedmiotowej sprawie.

Dlatego też ponownie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 627 ze 
zm.) zwracam się do Pana Prezydenta o wskazanie, czy konsultacje co do treści ww. 
dokumentu zostały zakończone i jakie jest ostatecznie stanowisko tak Pana 
Prezydenta, jak i Rady m.st. Warszawy w tej sprawie. 

Z poważaniem

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 https://wsparcie.um.warszawa.pl/warszawska-karta-praw-osob-doswiadczajacych-
bezdomnosci


