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Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Dotyczy: prac nad przyjęciem Warszawskiej Karty Praw Osób w Kryzysie Bezdomności

pomoc osobom bezdomnym od lat stanowi jeden z priorytetów władz samorządowych 

m. st. Warszawy, co przejawia się np. poprzez stale rosnącą -  wynoszącą w tym roku blisko 

16 milionów złotych - dotację miejską dla wszystkich organizacji pozarządowych działających w tym 

obszarze. Podejmowane są różne działania usprawniające pomoc osobom bezdomnym 

i dostosowujące zakres pomocy (początkowo limitowany zastaną ofertą organizacji pozarządowych) 

do realnego zapotrzebowania. W połowie roku udostępniona została kolejna miejska nieruchomość, 

wyremontowana i zaadaptowana ze środków m. st, Warszawy - na potrzeby wielofunkcyjnej placówki 

dla osób bezdomnych (łaźnia, jadłodajnia, ogrzewalnia). Działalność tej placówki, przekazanej do 

prowadzenia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, również finansowana jest z budżetu Miasta.

Liczne sygnały wskazujące na niewystarczającą ilościowo i jakościowo ofertę dotowanych przez Miasto 

placówek świadczących ogólnodostępną pomoc niskoprogową spowodowały podjęcie decyzji 

o utworzeniu miejskiej oferty w tym zakresie. Obecnie finalizowane są dwie inwestycje budowlane, 

dzięki którym w najbliższych miesiącach otwarte zostaną miejskie wieloprofilowe placówki pomocowe 

dla osób bezdomnych.

Szanowny Panie Rzeczniku, w pełni podtrzymuję ubiegłoroczną deklarację dotyczącą 
przygotowań do wprowadzenia w Warszawie Karty Praw Osób w Kryzysie Bezdomności. 
Informuję, że idea Karty została przedstawiona Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności, 
której niedawno wybrane Prezydium podjęło rozmowy z zainteresowanymi radnymi m.st. 
Warszawy. Staramy się również skorzystać z doświadczeń innych miast, które prace nad Kartą 
podjęły na przestrzeni ostatnich lat. Dostępne wzorce nie są jednak w pełni możliwe do 
implementowania ze względu na specyfikę m.st. Warszawy, wynikającą zarówno z odrębnego
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ustroju Miasta (18 ośrodków pomocy społecznej), jak i ze skali problemu -  w Warszawie 
przebywa około 2,5 tysiąca osób bezdomnych, połowa z nich to osoby pochodzące z całej 
Polski.

Zobowiązania samorządu warszawskiego wobec osób bezdomnych wynikają, w znacznej 
mierze, wprost z przepisów prawa - ustaw i uchwał Rady m.st. Warszawy. Przyjęcie przez Radę 
m.st. Warszawy dokumentu dublującego zapisy tych aktów prawnych mogłoby spowodować 
przeświadczenie, że stanowi on samoistną podstawę dochodzenia wskazanych w nim 
uprawnień, co z kolei prowadziłoby do wprowadzenia adresatów w błąd co do zakresu 
przysługujących im praw, które wynikają z odrębnych ustaw, a nie z uchwały. Warszawska 
Karta Praw Osób w Kryzysie Bezdomności powinna zatem mieć formę stanowiska Rady, a nie 
jej uchwały i jedynie podkreślać znaczenie i ważność tych zadań oraz stanowić deklarację 
stałej troski o poszanowanie i zagwarantowanie praw osób dotkniętych bezdomnością.

Zapewniam, że po zakończeniu procesu konsultacji, ostateczny kształt projektu Warszawskiej 
Karty Praw Osób w Kryzysie Bezdomności, przygotowany w formie stanowiska Rady m.st. 
Warszawy zostanie przedłożony pod obrady tego organu.

Sprawę prowadzi: Pan Marcin Sobocki, e-mail: msobocki@um.warszawa.pl
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