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Informacja o przebiegu spotkania  

dotyczącego sytuacji Romów z wrocławskich koczowisk. 

 

 

W dniu 24 stycznia 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Pani prof. Irena 

Lipowicz, spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu 

Miasta Wrocławia. Tematem spotkania była sytuacja rumuńskich Romów, zamieszkujących 

koczowiska przy ul. Kamieńskiego i ul. Paprotnej we Wrocławiu.   

 Podczas spotkania Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do przedstawiciela 

Miasta Wrocławia o wycofanie złożonego przez Miasto pozwu o zwrot nieruchomości 

zajętych przez Romów i przystąpienie do mediacji z udziałem profesjonalnego mediatora. 

Zdaniem Rzecznika, krok ten zwiększałby szansę na udzielenie Romom skutecznej pomocy. 

Rzecznik wyraził przy tym swoje poparcie dla programu adaptacji społecznej Romów 

z koczowisk i wskazał na potrzebę uzyskania wsparcia dla realizacji tego programu, 

szczególnie ze strony tych resortów, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu.      

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że problem zapewnienia odpowiedniej pomocy 

i wsparcia dla Romów nie jest wyłącznie problemem lokalnym i wymaga podjęcia działań 

na szczeblu centralnym oraz ich koordynacji. Jednym z sugerowanych rozwiązań było 

objęcie Romów, a także innych migrantów znajdujących się w podobnej sytuacji, 

wypracowanym specjalnie w tym celu rządowym programem pomocowym.  

Za równie istotne uznano także wszelkie działania doraźne, które służyć mają 

bieżącej poprawie warunków panujących na koczowiskach. Działania te, w pierwszej 

kolejności, sprowadzać powinny się przede wszystkim do zapewnienia dzieciom romskim 

możliwości podjęcia nauki we wrocławskich szkołach i udzielenia Romom wsparcia 

adaptacyjnego i pomocy w znalezieniu pracy. Zdaniem Rzecznika, sprawą pilną jest także 



 2 

otwarcie we Wrocławiu nowego schroniska dla bezdomnych rodzin z dziećmi, w których 

warunki dostosowane byłyby do potrzeb różnych grup kulturowych.  

W trakcie spotkania szczegółowo omówiona została sprawa zarejestrowania przez 

Romów, jako cudzoziemców pochodzących z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

swojego pobytu na terytorium Polski. Wielokrotnie podkreślano, że w przypadku tej grupy 

migrantów nie można mówić o nielegalności pobytu, gdyż osoby te korzystają z unijnej 

swobody przemieszczania się i mogą przebywać na terytorium Polski nawet bez dopełnienia 

formalności związanych z rejestracją. Brak takiej rejestracji nie powinien także mieć 

wpływu na możliwość skorzystania przez Romów z dostępnych form pomocy.   

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił przedstawicieli resortów o ustalenie, czy 

Polska ma szanse ubiegać się na forum europejskim o uruchomienie dodatkowych środków 

na specjalne programy pomocowe dla Romów. Gdyby okazało się, że możliwość taka 

istnieje, Rzecznik zaapelował o pilne podjęcie działań zmierzających do pozyskania tych 

środków. Rzecznik zwrócił także uwagę na potrzebę opracowania algorytmu działań 

poszczególnych resortów w przypadku napływu do Polski grup migrantów, zarówno 

z terytorium Unii Europejskiej, jak i spoza UE, wymagających szczególnej opieki ze strony 

państwa polskiego. 

 

 


