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Uwaga Autorów: Prezentowany raport oparty jest na wynikach wizytacji 
poświęconej warunkom, w jakich żyje część społeczności romskiej z grupy Ber-
gitka Roma, przeprowadzonej przez pracowników Biura Rzecznika Praw Oby-
watelskich w dniach 21–23 października 2013 r. Raport przedstawia sytuację 
zastaną na miejscu i odzwierciedla aktualne warunki socjalno – bytowe na wy-
branych osiedlach romskich w Małopolsce. 

Poczynione w  trakcie wizytacji obserwacje, razem z  wnioskami i  rekomen-
dacjami, przekazane zostały władzom gmin, dyrektorom właściwych miejscowo 
Powiatowych Urzędów Pracy, dyrektorom Gminnych lub Miejskich Ośrodków 
Pomocy Społecznej, Pełnomocnikowi Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości 
Narodowych i etnicznych, Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, Dyrektorowi De-
partamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie edukacji Naro-
dowej, Komendantowi Powiatowemu Policji w Limanowej oraz Pełnomocnikowi 
Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Udzielone przez te 
instytucje wyjaśnienia uwzględnione zostały z niniejszym raporcie. Wybrana ko-
respondencja stanowi także załącznik do tego dokumentu.
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Wprowadzenie

W dniach 21–23 października 2013 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Oby-
watelskich odwiedzili osiedla romskie w  Koszarach k. Limanowej, Maszkowi-
cach, Ochotnicy Górnej, Krośnicy, Czarnej Górze i Zadziale k. Szaflar. 

Romowie zamieszkujący na tych osiedlach należą do grupy Bergitka Roma 
(vel Romowie Górscy, Romowie Karpaccy). Pod względem liczebności jest to 
druga, po Polskiej Romie, grupa etnograficzna polskich Romów. Jej obecność 
na terenie Polski sięga średniowiecza. Romowie z Bergitka Roma tradycyjnie 
żyją w  wielorodzinnych, kilkudziesięcioosobowych skupiskach, ulokowanych 
na obrzeżach wiosek lub małych miast na Podhalu, Orawie i Spiszu, w woje-
wództwie małopolskim i podkarpackim. Zamieszkują także w większych mia-
stach Górnego i Dolnego Śląska. 

Na tle zróżnicowanej sytuacji poszczególnych grup romskich, położenie 
Romów z Bergitka Roma jest szczególnie niekorzystne. Romowie należący do 
tej grupy – poza nielicznymi wyjątkami – żyją w głębokim ubóstwie, w warun-
kach, które bez obawy popełnienia nadużycia można uznać za niehumanitar-
ne. Brak regularnych źródeł dochodu, niski poziom wykształcenia (w licznych 
przypadkach analfabetyzm) oraz częsty brak kwalifikacji zawodowych umożli-
wiających realną konkurencję na rynku pracy, skutkują całkowitym wyklucze-
niem osób należących do tej grupy na margines życia społecznego. Niewątpli-
wie Romowie ci, pozostawieni samym sobie, skazani będą na zapaść cywiliza-
cyjną. Dlatego też przezwyciężenie tej sytuacji wymaga nie tylko zapewnienia 
odpowiednich środków finansowych, ale też pełnego zaangażowania ze strony 
administracji publicznej, społeczności lokalnych, oraz – co istotne – samych za-
interesowanych.





CZęŚć I.

Raport z wizytacji osiedli romskich  
w Małopolsce
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I.  Sytuacja Romów w Małopolsce – raport 
z wizytacji

1. Limanowa – Koszary (gmina wiejska Limanowa)

Warunki bytowe

Na osiedlu w  Limanowej – Koszarach zamieszkuje obecnie ok. 20 rodzin 
romskich. W  skład osiedla, poza licznymi zabudowaniami gospodarczymi, 
wchodzi kilka wolnostojących budynków mieszkalnych i  jeden, wielorodzin-
ny blok, postawiony jeszcze w latach 60. Większość budynków wykonana jest 
z betonowych pustaków, nie została ocieplona, ani otynkowana. Problemem 
jest duże zawilgocenie i pojawiający się w mieszkaniach grzyb. 

Szczególnie niski jest standard budynków posadowionych przez samych 
Romów bez wymaganych prawem pozwoleń i na gruncie nie będącym ich wła-
snością, czyli tzw. samowoli budowlanych. Z roku na rok standard ten jest coraz 
niższy, a jak dotąd budynki te nie były remontowane. Jak twierdzą mieszkańcy 
osiedla, Wójt Gminy nie podejmuje w tym zakresie żadnych działań. Nie jest 
np. zainteresowany pozyskaniem środków finansowych na taki remont z Pro-
gramu na rzecz społeczności romskiej. Nie ubiega się także o  sfinansowanie 
z ww. Programu budowy nowych domów dla Romów, którzy w samowolach 
tych zamieszkują. 

Częściowo opinię mieszkańców potwierdzają dane przekazane Rzeczniko-
wi przez Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych 
i etnicznych. Faktem bowiem jest, że w latach 2011 i 2012 Gmina Limanowa nie 
składała żadnych wniosków o dofinansowanie prac remontowych czy jakich-
kolwiek inwestycji z Programu. W 2013 r. zostały zaś złożone dwa wnioski, na 
łączną kwotę ponad 290 000 zł. Po rozpatrzeniu wniosków Gmina otrzymała 
z Programu środki w wysokości 165 000 zł. Z drugiej jednak strony, jak wynika 
z wyjaśnień udzielonych przez Wójta, w latach 2011–2013 na potrzeby społecz-
ności romskiej Gmina wydała ze środków własnych ok 180  000 zł (nie licząc 
środków przeznaczonych na organizację letniego wypoczynku dla dzieci rom-
skich). 

Przez osiedle przebiega droga asfaltowa. Nie prowadzi ona jednak do 
wszystkich zabudowań, przez co  poruszanie się po osiedlu, zwłaszcza w okre-
sie jesienno – zimowym, jest utrudnione. Wszystkie budynki mieszkalne mają 
zapewniony dostęp do energii elektrycznej. Do osiedla Gmina doprowadziła 
także instalację wodociągową. Ujęcia wody zlokalizowano w  bezpośrednim 
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sąsiedztwie budynków, a przyłącza do poszczególnych nieruchomości wyko-
nywali ich mieszkańcy we własnym zakresie. Osada pozbawiona jest natomiast 
dostępu do sieci kanalizacyjnej. Gmina planuje dopiero budowę takiej sieci 
z tym, że podłączony ma zostać do niej jedynie budynek wielorodzinny. Gmina 
zakłada przy tym, że w osobne węzły sanitarne wyposażone zostaną wszystkie 
znajdujące się w tym budynku lokale mieszkalne. Warto jednak zauważyć, że 
instalacja takich węzłów wymagać będzie znacznej rozbudowy lub gruntownej 
przebudowy całego obiektu. Obecnie mieszkańcy korzystają ze wspólnych to-
alet, znajdujących się w osobnym budynku. Te utrzymywane są jednak w złym 
stanie technicznym i  nie zapewniają minimalnych warunków higienicznych. 
Dodatkową uciążliwością jest korzystanie z  tych toalet w  okresie zimowym. 
Nieczysto ści odprowadzane są do szamba, które, jak twierdzą mieszkańcy osie-
dla, nie jest i nigdy nie było opróżnia nie.

Problemem pozostaje także wywóz śmieci. Jak wynika z  uzyska nych od 
mieszkańców informacji, śmieci odbierane są raz w miesiącu. Na terenie osie-
dla nie ma zaś miejsca, które przystosowane byłoby do prze chowywania od-
padów do czasu ich wy wozu. Odpady, popakowane w worki, składowane są 
zatem bezpośrednio na ziemi lub w prowizorycznych, zdewastowanych konte-
nerach. Raz w mie siącu mieszkańcy przenoszą je w wyznaczone miejsce, przy 
wjeździe na teren osiedla, skąd są odbierane. 

Ogólnodostępna toaleta na terenie osiedla w Koszarach k. Limanowej i jej wnętrze,

 fot. K. Łakoma i M. Sośniak
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W czerwcu br. do użytku oddano nowy budynek, w którym mieści się świe-
tlica przeznaczona głównie, choć nie tylko, dla zamieszkujących w osadzie dzie-
ci. Wykonawcą obiektu był miejscowy Caritas, a środki na budowę pochodziły 
z Programu na rzecz społeczności romskiej. W porównaniu z pozostałą zabudo-
wą, jest to obiekt o wysokim standardzie. W budynku znajduje się odpowied-
nio wyposażona sala lekcyjna, osobny węzeł sanitarny oraz kuchnia. Świetlica 
służy mieszkańcom osiedla jako miejsce spotkań, działa w niej niewielka sala 
komputerowa i prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci.

  

Świetlica osiedlowa w Koszarach k. Limanowej, fot. K. Łakoma

Problem samowoli budowlanych

Już od kilkunastu lat nierozstrzygnięty pozostaje problem samowoli bu-
dowlanych. Dotyczy on aż sześciu budynków mieszkalnych, które wybudo-
wane zostały bądź to bez wymaganych prawem zezwoleń i zgody właściciela 
terenu, którym jest Gmina Limanowa, bądź też na terenach nie przewidzia nych 
w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. 
W obrocie prawnym funkcjonują ostateczne decyzje or ganu nadzoru budow-
lanego, naka zujące mieszkańcom dokonanie roz biórki samo woli. Od kilku lat 
pod auspicjami Wo jewody Małopolskiego prowadzone są także negocjacje 
w sprawie ich ewentualnej legalizacji. Negocja cje te nie przyniosły dotychczas 
żad nych rezultatów. 
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Problem w realizacji obowiązku 
meldunkowego 

Zamieszkujący w Koszarach Romowie 
zwracali uwagę na trudności w uzyskaniu 
meldunku. Warto przy tym zaznaczyć, że 
tylko jeden budynek na terenie osiedla ma 
przypisany numer porządkowy i w związ-
ku z tym tylko w nim można kogokolwiek 
zameldować. Dlatego też wszyscy Romo-
wie, którzy dotychczas uzyskali meldu-
nek, mają ten sam adres zameldowania. 
Jak jednak podkreślali sami zaintereso-
wani, większość wniosków składanych 
w tym zakresie w Urzędzie Gminy, a także 
większość odmów, miała charakter ustny. 

Wójt Gminy Limanowa, poproszony 
przez Rzecznika o odniesienie się do spra-
wy meldunków, wyjaśnił, iż nie stanowi to 
problemu. Jego zdaniem, w  ciągu kilku 
ostatnich lat nie miał miejsca żaden przy-
padek odmowy zameldowania na pobyt stały i czasowy członka społeczności 
romskiej, a wszystkie składane wnioski o zameldowanie były wnikliwie rozpa-
trywane.

Dostęp do pomocy społecznej i opieki zdrowotnej

Większość skarg zgłaszanych przez mieszkańców osiedla dotyczyła dostę-
pu do pomocy społecznej. Romowie zwracali uwagę na nieuzasadnione, ich 
zdaniem, przerwy w  wypłacie zasiłków okresowych, które występować mają 
co trzy miesiące. Skarżyli się także na częste odmowy przyznania im prawa do 
określonych form pomocy socjalnej (głównie dotyczyło to zasiłków celowych, 
które miały pokryć koszty leczenia). W tym jednak zakresie, jak sami przyzna-
wali, prośby składano ustnie i tak też były one załatwiane. Romowie wskazywa-
li także na niewystarczającą ilość węgla wydawanego im każdego roku przez 
Gminę. Jak twierdzą, na jedną rodzinę przypada jedynie od 300 do 500 kg wę-
gla na cały rok. 

Tymczasem z  informacji uzyskanych z  Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Limanowej wynika, że ze świadczeń przyznawanych przez Ośrodek 

Widok osiedla w Koszarach k. Limanowej,  
fot. M. Sośniak
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korzystało ok. 85% ogółu mieszkańców osiedla. Otrzymana pomoc finansowa 
i rzeczowa obejmowała m.in. zasiłki okresowe, stałe, celowe, celowe specjalne, 
świadczenia pieniężne na zakup żywności, dożywianie dzieci w szkole i przed-
szkolu, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne dla dzieci, zasiłki pielęgna-
cyjne, zasiłki rodzinne, czy też zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Dyrektor 
GOPS stwierdził przy tym, że wszystkie wnioski pochodzące od mieszkańców 
osiedla były rozpatrywane pozytywnie. 

Mieszkańcy osiedla nie sygnalizowali zaś żadnych problemów w dostępie 
do opieki zdrowotnej. W razie konieczności Romowie bez przeszkód korzystają 
z pomocy lekarzy dyżurujących w pobliskim zakładzie opieki zdrowotnej.

Zatrudnienie

Jak wynika z licznych wypowiedzi, to brak pracy jest tym problemem, który 
najbardziej doskwiera społeczności romskiej. W ocenie mieszkańców osiedla, 
lokalni pracodawcy nie są zainteresowani zatrudnianiem osób tej narodowości. 
Dotyczy to także tych osób, które korzystając ze szkoleń zawodowych nabywa-
ją określone, potencjalnie pożądane przez lokalnych pracodawców kwalifika-
cje zawodowe (część Romów ukończyła np. kursy operatora wózka widłowego 
czy kursy brukarstwa). Również Gmina raczej nie proponuje Romom podejmo-
wania jakichkolwiek prac interwencyjnych. W  efekcie, poza dwoma osobami 
zatrudnionymi w świetlicy i asystentką romską, nikt z mieszkańców osiedla nie 
ma pracy. Część mieszkańców utrzymuje się zbierając i sprzedając złom. Zdarza 
się przy tym, że złom jest wypalany na terenie osiedla, co skutkuje częstymi 
interwencjami Policji, a przede wszystkim szkodzi zdrowiu całej społeczności.  

Opisywane przez Romów trudności w  znalezieniu zatrudnienia zostały po-
twierdzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. W ocenie tej instytucji, 
trudną sytuację społeczności romskiej na rynku pracy pogłębia ogólnie wysokie 
bezrobocie w skali powiatu (jedno z najwyższych w całym województwie ma-
łopolskim). Tym niemniej podejmowane były działania dedykowane aktywiza-
cji zawodowej społeczności romskiej z  Koszar. Organizowano m.in. spotkania 
przedstawicieli PUP w  Limanowej oraz limanowskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej z mieszkańcami osiedla. Jedno ze stowarzyszeń romskich z Limanowej 
wnioskowało także o organizację prac interwencyjnych, w których uczestniczyć 
mogliby Romowie. Do takich prac udało się jednak skierować tylko jedną osobę. 

Mieszkańcy osiedla w Koszarach zwracali uwagę na trudności w uzyskiwa-
niu statusu osoby bezrobotnej. Od około 6 miesięcy Romowie zarejestrowani 
w urzędzie pracy otrzymują tzw. karty aktywności zawodowej, które potwier-
dzać mają fakt, że na własną rękę poszukują oni zatrudnienia (wpisy w karcie 
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wskazywać mają, u jakiego pracodawcy i z jakim skutkiem ubiegali się o pracę). 
Zdaniem Romów, karty takie wydawane są tylko osobom narodowości rom-
skiej, co stanowi przejaw ich dyskryminacji. Zarzut ten nie znalazł jednak po-
twierdzenia. Jak bowiem wynika z informacji przedstawionych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, karty aktywności zawodowej służą aktywizacji 
wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej, niezależnie od ich po-
chodzenia etnicznego. 

Karta aktywności zawodowej stosowana w gminie Limanowa, fot. K. Łakoma

Dostęp do edukacji

W osadzie romskiej w Koszarach zamieszkuje obecnie 28 dzieci w wieku szkol-
nym, z czego do szkół regularnie chodzi 25. Wobec tych rodziców, których dzieci do 
szkół nie uczęszczają, władze Gminy stosują sankcje administracyjne w postaci kar 
grzywny z powodu niewykonywania obowiązku szkolnego przez dzieci. 

Obowiązek szkolny małoletni realizują w szkołach podstawowych nr 1, 3 i 4 
w Limanowej. Uczą się w różnych klasach, razem ze swoimi rówieśnikami spoza 
osiedla. W szkołach tych zatrudniona jest asystentka romska, mieszkanka Ko-
szar, do zadań której należy odprowadzanie dzieci do szkoły oraz wspieranie 
nauczycieli i  uczniów w  procesie nauczania. W  żadnej ze szkół nie ma nato-
miast nauczyciela wspomagającego.
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Na poprawę warunków, w jakich uczą się dzieci romskie, wpłynęło otwarcie 
wspominanej już wyżej świetlicy. Jest ona czynna codziennie, także w waka-
cje, w godzinach od 14 do 18. Zatrudnione w niej zostały dwie wykwalifiko-
wane nauczycielki. Do ich zadań należy w szczególności pomaganie dzieciom 
w nauce i odrabianiu lekcji, prowadzenie zajęć indywidualnych z określonych 
przedmiotów nauczania oraz organizowanie nauki języka polskiego dla naj-
młodszych. Warto przy tym zaznaczyć, że świetlica miała pełnić także funkcje 
integracyjne. Zakładano bowiem, że korzystać z  niej będą także inne dzieci 
z Koszar czy Limanowej. Niestety, jak dotąd, żadne dziecko spoza osiedla rom-
skiego nie uczestniczyło w prowadzonych w świetlicy zajęciach. 

Obecnie rozważana jest możliwość rozszerzenia oferty programowej świe-
tlicy o regularne zajęcia przedszkolne dla najmłodszych. W ocenie osób odpo-
wiedzialnych za świetlicę, konieczne jest także przyjęcie programu dożywiania 
dzieci korzystających z opieki w tej placówce.   

Relacje z władzami lokalnymi i Policją

Mieszkańcy osiedla negatywnie oceniają swoje relacje z  władzami gminy 
Limanowa. W  ich ocenie, Wójt Gminy nie jest otwarty na jakikolwiek dialog 
z mieszkańcami, unika spotkań i nie przyjmuje interesantów, nawet w wyzna-
czonych do tego godzinach pracy urzędu. Nie jest także zainteresowany popra-
wą warunków, w jakich żyje społeczność romska w Limanowej i pomimo tego, 
że ma taką możliwość, nie ubiega się o dofinansowanie jakichkolwiek prac bu-
dowlanych czy remontowych z Programu na rzecz społeczności romskiej.  

Co innego twierdzi Wójt Gminy Limanowa. W jego ocenie, pomoc, jaką po-
szczególni pracownicy Urzędu Gminy udzielają Romom jest w pełni wystarcza-
jąca i obsługa interesantów narodowości romskiej jest ukierunkowana w każ-
dym przypadku na pozytywne załatwienie przez nich sprawy. Ponadto pracow-
nicy merytoryczni pomagają osobom pochodzenia romskiego, począwszy od 
wypełnienia i złożenia wniosku o załatwienie danego rodzaju sprawy, poprzez 
udzielanie wskazówek odnośnie zebrania wymaganych dokumentów. W trak-
cie toczącego się postępowania informują zaś zainteresowanych o okoliczno-
ściach, które mogą mieć wpływ na sposób załatwienia sprawy. 

Romowie pozytywnie odnoszą się do pracy funkcjonariusza Policji bezpośred-
nio odpowiedzialnego za rejon, w którym znajduje się osiedle (czyli tzw. dzielni-
cowego). Nie mają obaw przed składaniem temu funkcjonariuszowi jakichkolwiek 
skarg czy zawiadomień. Jednocześnie część mieszkańców zwróciła uwagę na inne-
go funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, który, w ich ocenie, 
wyraźnie przejawia negatywne nastawienie do osób narodowości romskiej i pod-
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czas interwencji bywa agresywny. Skarżący nie podali jednak nazwiska tej osoby, 
ani jej numeru służbowego, a zarzutu tego nie udało się potwierdzić .

Z licznych wypowiedzi wynika ponadto, że istnieje wyraźny konflikt pomię-
dzy mieszkańcami osiedla a lokalną społecznością. Konflikt ten podsycany jest 
wszelkimi informacjami o prowadzeniu przez Gminę jakichkolwiek prac na te-
renie osiedla. W odczuciu Romów, władze Gminy Limanowa odgrywają w tym 
konflikcie negatywną rolę (np. kilka lat temu, na jednym z  zebrań wiejskich, 
Wójt Gminy miał wprowadzać mieszkańców w  błąd informując, że wszelkie 
prace remontowe w osadzie finansowane są z budżetu gminy, a nie z Programu 
na rzecz społeczności romskiej). 

Na istnienie konfliktów sąsiedzkich pomiędzy członkami społeczności rom-
skiej a ich sąsiadami wskazał również Komendant Powiatowy Policji w Limanowej. 
Z przedstawionych przez Komendanta statystyk wynika przy tym, że w latach 2012–
2013 odnotowano łącznie 7 zgłoszeń wynikających ze złych relacji sąsiedzkich. In-
terwencje Policji w tych sprawach kończyły się pouczeniami. W ocenie Komendan-
ta, opisane konflikty nie miały jednak związku z różnicami o podłożu etnicznym.

Odrębną kwestią są natomiast interwencje Policji w związku ze zgłoszenia-
mi dotyczącymi spalania nieczystości na terenie osiedla. Tym niemniej, z  13 
przeprowadzonych w  latach 2012–2013 interwencji, jedynie w  dwóch przy-
padkach potwierdzono spalanie odpadów przemysłowych (w pierwszym przy-
padku sprawca został ukarany mandatem, w drugim pouczony).

Blok w Koszarach k. Limanowej, fot. K. Łakoma
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2. Maszkowice (gmina Łącko)

Droga wewnętrzna i budynki mieszkalne na terenie osiedla w Maszkowicach, 
fot. M. Sośniak i K. Łakoma
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Warunki bytowe

Na osiedle romskie w Maszkowicach, zamieszkiwane obecnie przez ok. 250 
osób, składa się ponad 20 zabudowań mieszkalnych, w większości postawio-
nych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu (powstanie osady datuje się 
na koniec lat 40. XX wieku). Standard tych budowli jest niski. Jakość materiałów 
wykorzystanych do ich budowy, sposób, w jaki zostały one użyte, a także upływ 
czasu spowodowały, że większość domów nie tylko nie zapewnia god nych 
warunków za mieszkania, ale wręcz stwarza realne zagro żenie dla zdrowia ich 
mieszkańców. Po mieszczenia mieszkalne są przy tym stosunkowo niewielkie, 
co przy liczebności zamieszku jących w nich osób powoduje dodatkowe uciąż-
liwości. Domy ogrzewane są za pomocą węgla i drewna. Instalacje grzewcze, 
podobnie, jak i instalacje elektryczne, wykonane czy instalowane były przy tym 
przez samych mieszkańców.   

W 2006 r. w sąsiedztwie starych budowli Gmina Łącko – korzystając z do-
finansowania ze środków ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji – postawiła cztery kontenery mieszkalne. Zainicjowany w  ten 
sposób podział osiedla na część „starą”, głownie z zabudową drewnianą i część 
„nową”, gdzie znajdują się kontenery, w dalszym ciągu jest wyraźnie widoczny. 
Z mieszkańcami, którym udostępniono kontenery, Gmina zawarła umowy uży-
czenia. W umowach tych Romowie zobowiązywali się m.in. do utrzymywania 
mieszkań w dobrym stanie technicznym. W ciągu kilku lat użytkowania stan-
dard budynków znacznie się jednak pogorszył. Płyty, z jakich kontenery te zo-
stały wykonane, ulegają obecnie odkształceniom i pękają, co z kolei powoduje 
powstawanie dziur na stropach i w ścianach. 

Osiedle nie ma dostępu do kanalizacji. Budynki w nowej części osiedla podpię-
te są do szamba, które, jak twierdzi Wójt Gminy Łącko, nie jest przez mieszkańców 
regularnie opróżniane. Również woda doprowadzona została z ujęcia głębinowe-
go wyłącznie do tej części osiedla, w której znajdują się kontenery. Problem ten nie 
dotyczy jednak tylko Romów. Jak dotąd, do  większości gospodarstw w Maszkowi-
cach nie doprowadzono bowiem ani kanalizacji ani sieci wodociągowej.   



RAPORT Z WIZyTACJI OSIeDLI ROMSKICh

18

Maszkowice: jeden z czterech dwurodzinnych kontenerów mieszkalnych, fot. M. Sośniak

Od czasu postawienia kontenerów Gmina nie wybudowała żadnych no-
wych domów. Wójt Gminy Łącko tłumaczył to brakiem możliwości rozbudo-
wy osiedla, wynikającym z  faktu, że znajduje się ono na terenie zalewowym. 
Z  pozyskiwanych przez Gminę środków, pochodzących z  Programu na rzecz 
społeczności romskiej, wykonywane są natomiast remonty istniejących bu-
dynków, w tym także tych postawionych nielegalnie. I tak, w latach 2011–2013 
Gmina przeprowadziła na terenie osiedla inwestycje o łącznej wartości ponad 
270 000 zł (taką też kwotę otrzymała z ww. Programu). W ramach prac remon-
towych ocieplane były elewacje, wymieniano dachy i  instalacje wewnętrzne, 
a także dobudowywano dodatkowe pomieszczenia sanitarne. 

Remonty takie nie mają jednak charakteru kompleksowego. Z  poczynio-
nych obserwacji wynika raczej, że prace podejmowane są dość chaotycznie 
i punktowo: np. w niektórych domach wymieniono dachy, ale nie wyremon-
towano będących w złym stanie technicznym ścian budynku. Warto przy tym 
zaznaczyć, że w  ocenie samych Romów, stawianie przybudówek przy niere-
montowanych od lat domach, czy też montowanie nowych dachów na sta-
rych i mocno już zniszczonych budynkach, mija się z celem i jest nieefektywne. 
Odnosząc się do tych zastrzeżeń Wójt Gminy wyjaśnił, że zakres prac remon-
towych ustalany jest w uzgodnieniu z właścicielami budynków, a w pierwszej 
kolejności remontowane są obiekty w najgorszym stanie technicznym. 
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Zdaniem Romów, środki wydawane na remonty należałoby przeznaczyć 
na nowe zagospodarowanie terenu całego osiedla, wybudowanie nowych 
domów i wyburzenie istniejących. Na takie rozwiązanie Gmina się jednak nie 
godzi. W skierowanym do Rzecznika piśmie Wójt Gminy przedstawił natomiast 
inną propozycję, sprowadzającą się do wykupu dla Romów z Maszkowic miesz-
kań, ale poza terenem Gminy Łącko. 

Kolejny przykład budownictwa z Maszkowic: 
jeden z nielicznych wyremontowanych budynków (z prawej), 

fot. M. Sośniak 
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Charakterystyczny dla Maszkowic widok: nowy dach na starym budynku,
fot. K. Łakoma 

W jednym z budynków działa świetlica przeznaczona dla zamieszkujących 
w osadzie dzieci. Warto przy tym zaznaczyć, że świetlica wybudowana została 
na gruncie należącym do Gminy, który wydzierżawiony został Romom za sym-
boliczną opłatą. Podobnie, jak w przypadku Koszar – Limanowej, jest to obiekt 
o stosunkowo wysokim standardzie. Odpowiednio wyposażona sala lekcyjna 
w świetlicy zapewnia dzieciom godne warunki do nauki. Placówka sfinanso-
wana została ze środków pochodzących z  Programu na rzecz społeczności 
romskiej. Podobnie, jak w Koszarach, w planach jest utworzenie przy świetlicy 
punktu przedszkolnego. Realizacja tych planów zależy rzecz jasna od pozyska-
nia odpowiednich środków finansowych.
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Świetlica na osiedlu w Maszkowicach, fot. K. Łakoma

Problem samowoli budowlanych

Niektóre budynki znajdujące się na terenie osiedla romskiego stanowią 
samowole budowlane. Problem ten dotyczy w szczególności starych budow-
li, z których część wykonana została bez wymaganych prawem pozwoleń, na 
gruntach należących do osób prywatnych. W  przypadku Maszkowic nie ma 
jednak potwierdzonych informacji, z  których wynikałoby, że Gmina Łącko 
podjęła jakiekolwiek działania zmierzające do likwidacji samowoli. Nieuregu-
lowany status prawny tych budynków nie stanowi także dla Gminy przeszkody 
w prowadzeniu remontów czy rozbudowie tych obiektów. 

Problem w realizacji obowiązku meldunkowego

Obecnie, na około 250 mieszkańców, na terenie osiedla zameldowanych 
jest 180 osób. Wszyscy zameldowani są pod tym samym adresem (tj. pod 
adresem jednego z  postawionych przez Gminę kontenerów mieszkalnych). 
Romowie zwracali przy tym uwagę, że Gmina często odmawia ich zameldo-
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wania, z tym, że odmowy takie mają głównie charakter ustny. Z tymi zarzu-
tami nie zgodził się Wójt Gminy Łącko. Zdaniem Wójta, w  ostatnich latach 
mieszkańcom osiedla romskiego składającym wnioski o  zameldowanie nie 
odmówiono meldunku. 

Dostęp do pomocy socjalnej  

Mieszkańcy osiedla skarżyli się przede wszystkim na niskie zasiłki socjalne 
oraz niewystarczającą pomoc materialną, np. nieodpowiadającą istniejącym 
potrzebom ilość materiałów opałowych, przekazywanych corocznie przez 
Gminę. 

Jednocześnie z  informacji nadesłanych z  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łącku wynika, że częstotliwość udzielania świadczeń, ich rodzaj i wysokość 
w  przypadku każdego wnioskodawcy zależna jest od indywidualnej sytuacji 
danej osoby czy rodziny oraz, rzecz jasna, możliwości finansowych OPS-u. Ro-
mowie z Maszkowic korzystają przy tym stale z pomocy społecznej, otrzymując 
różnorodne świadczenia w  postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, 
zasiłków stałych oraz pomocy rzeczowej z  takich tytułów, jak bezrobocie, 
przewlekła choroba, wielodzietność, niepełnosprawność, czy trudne warunki 
mieszkaniowe. Z przedstawionej przez Ośrodek statystyki wynika przy tym, że 
w 2013 r. Romom udzielono łącznie ok. 6000 świadczeń socjalnych (np. zasił-
ków celowych, pomocy rzeczowej na zakup opału, żywności, leków, zasiłków 
stałych, okresowych, dożywiania) w łącznej kwocie ponad 130 000 zł. 

Zatrudnienie

W rozmowie z pracownikami Biura RPO Romowie zwracali uwagę na brak 
realnych możliwości podjęcia zatrudnienia. W  odczuciu Romów, w  zdobyciu 
pracy nie pomagają ukończone kursy doszkalające czy nabywane w ten spo-
sób kwalifikacje zawodowe. Potencjalni pracodawcy nie chcą bowiem zatrud-
niać osób narodowości romskiej, co sami Romowie odbierają jako przejaw dys-
kryminacji na rynku pracy. 

Z  informacji przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 
Nowosądeckiego, wynika że z  terenu gminy Łącko jako bezrobotne zareje-
strowanych zostało 28 osób narodowości romskiej, co w skali gminy stanowi 
2,9% ogółu bezrobotnych. Wszystkie te osoby zaliczają się do osób będących 
w  szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W  większości posiadają 
wykształcenie podstawowe, żadna nie ma kwalifikacji zawodowych ani do-
świadczenia zawodowego. W  większości są to też osoby długotrwale bezro-
botne. 
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W  ocenie Urzędu jest to zatem grupa trudna do aktywizacji zawodowej. 
Tym niemniej, w 2013 r. wszystkie zarejestrowane osoby narodowości romskiej 
zostały objęte działaniami aktywizacyjnymi. Mężczyznom oferowano pracę 
doręczyciela i  kuriera przesyłek, montera okien, robotnika gospodarczego, 
pakowacza w firmie meblowej. Kobietom proponowano zaś pracę sprzątaczki 
biurowej, robotnika gospodarczego, a także wskazywano na możliwość podję-
cia pracy przy zbiorze owoców w holandii. Wszystkich bezrobotnych poinfor-
mowano o dostępnych formach aktywizacji, aktualnej sytuacji na rynku pracy 
i możliwości opracowania tzw. indywidualnej informacji zawodowej. 

W 2013 r. Urząd Pracy dysponował ofertami ponad 1000 miejsc pracy sub-
sydiowanej. Z  ofert tych Romowie nie korzystali. Jedynie 6 osób tej narodo-
wości zostało zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w ostatnich 
trzech latach, z ogółu 76 osób skierowanych do wykonywania prac społecznie 
użytecznych w Gminie Łącko, 16 było narodowości romskiej, a wśród 82 osób 
skierowanych do wykonywania robót publicznych, było tylko 4 Romów). 

Dostęp do edukacji

Obowiązek szkolny realizują wszystkie dzieci w wieku właściwym dla szkoły 
podstawowej. Problem w realizacji tego obowiązku zaczyna się natomiast na 
etapie gimnazjum i, jak przyznali sami Romowie, wynika z tego, że dzieci w tym 
wieku są już przysposabiane do samodzielnego życia rodzinnego. W  takich 
przypadkach władze Gminy stosują wobec rodziców sankcje administracyjne 
w postaci kar grzywny z powodu niewykonywania obowiązku szkolnego przez 
dzieci.

W  Szkole Podstawowej w  Maszkowicach zatrudniona została asystent-
ka romska. Do jej zadań należy sprawowanie opieki nad uczniami romskimi, 
a także wspieranie szkoły w nauczaniu tej grupy dzieci. Do znacznej poprawy 
sytuacji dzieci romskich przyczyniło się także otwarcie wspomnianej już wyżej 
świetlicy. W  placówce tej, pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, dzie-
ci bez przeszkód mogą przygotowywać się do zajęć szkolnych czy odrabiać  
lekcje.

Relacje z władzami lokalnymi i Policją

W  odczuciu Romów, Wójt Gminy Łącko nie podejmuje wystarczających 
działań w celu poprawy panujących w osadzie warunków bytowych. Korzysta-
jąc ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej Gmina ogranicza się 
do finansowania jedynie doraźnych remontów, zamiast na nowo zagospodaro-
wywać teren osiedla, budując nowe domy w miejsce istniejących. 
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Romowie zwracali także uwagę na trudności w załatwianiu wszelkich spraw 
administracyjnych w  Urzędzie Gminy. Część mieszkańców nie jest bowiem 
w stanie samodzielnie wypełnić jakiegokolwiek wniosku w swojej sprawie. Ro-
mowie wyraźnie wskazywali przy tym na problem analfabetyzmu, dotykający 
niektórych dorosłych mieszkańców osiedla. Ich zdaniem pracownicy Urzędu 
nie udzielają zaś w takich przypadkach żadnej pomocy.

Odmienną opinię przedstawił Wójt Gminy Łącko. W jego ocenie,  pracowni-
cy Urzędu Gminy należycie i wyczerpująco informują strony o okolicznościach 
faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na sposób załatwienia spra-
wy. Zdaniem Wójta, obsługa interesantów charakteryzuje się wysoką jakością 
i zaangażowaniem urzędników, niezależnie od pochodzenia etnicznego osób 
przez nich obsługiwanych. 

3. Ochotnica Górna (gmina Ochotnica Dolna)

Warunki bytowe

W  Ochotnicy Górnej Romowie zamieszkują w  jednym wielorodzinnym 
bloku, wybudowanym przez Gminę m.in. ze środków Programu na rzecz spo-
łeczności romskiej i  oddanym do użytku w  2007 r., oraz w  kilku niewielkich, 
parterowych lub jednopiętrowych domach. Część starej zabudowy do końca 
2013 r. miała zostać wyburzona, a osoby w niej zamieszkujące miały przenieść 
się do bloku. Obecnie, z uwagi na brak mieszkań, realizacja tego planu wydaje 
się niemożliwa. Gmina planuje jednak zaadaptować na potrzeby mieszkanio-
we strych w budynku wielorodzinnym. Jak wynika z zapewnień Wójta Gminy, 
stosowne prace przeprowadzone zostaną w 2014 r., o ile Gmina pozyska na ten 
cel środki z nowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 
2014–2020.  

Warunki panujące w bloku wielorodzinnym uznać należy za bardzo dobre. 
Lokale mieszkalne w  bloku są przestronne, w  każdym jest kuchnia i  osobny 
węzeł sanitarny. O wiele niższy standard prezentują pozostałe budynki na te-
renie osiedla. Poza jednym budynkiem murowanym, obłożonym sidingiem, 
wszystkie budynki wykonane zostały z elementów drewnianych niskiej jako-
ści (desek, płyt itp.). Budynek murowany, jakkolwiek jest w lepszym stanie niż 
budynki drewniane, kryty jest płytami eternitu, co, biorąc pod uwagę sposób 
jego utrzymywania, stwarzać może zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Pro-
blem ten poruszony został w wystąpieniu skierowanym przez Rzecznika Praw 
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Obywatelskich do Wójta Gminy. Wójt nie podzielił jednak obaw mieszkańców 
twierdząc, że eternit na dachu budynku nie jest naruszony, wobec czego jego 
bezpłatna wymiana nie jest obecnie uzasadniona.

W latach 2011–2013 Gmina Ochotnica Dolna otrzymała z programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce 695 000 zł. (przy wnioskach opiewających na 
ponad 1 500 000 zł.). Pozyskane środki przeznaczono na budowę wspomnia-
nego wyżej domu wielorodzinnego oraz wykonanie kładki pieszo – jezdnej, 
łączącej osiedle z drogą publiczną.    

 

Ochotnica Górna: powyżej – oddany do użytku w 2007 r. blok mieszkalny,  
fot. M. Sośniak
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Ochotnica Górna: nadal istniejące samowole budowlane, fot. M. Sośniak

Osiedle ma dostęp do sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej. Doprowadzo-
no także instalację elektryczną. Budynki ogrzewane są za pomocą węgla lub 
drewna (w bloku wielorodzinnym działa kotłownia, obsługiwana przez jedne-
go z mieszkańców).

Zagrożeniem dla mieszkańców jest osuwisko znajdujące się bezpośrednio 
przy „starszej” części osiedla. Zdarzało się już, że kamienie spadające ze skarpy 
uszkadzały budynki. Romowie zgłaszali ten problem Gminie, jednak, jak dotąd, 
skarpa nie została zabezpieczona. W kierowanej do Rzecznika korespondencji 
Wójt stwierdził jednak, że prawidłowe zabezpieczenie osuwiska możliwe bę-
dzie dopiero po rozbiórce starych budynków przylegających do skarpy.

Problem samowoli budowlanych

Podobnie, jak i w pozostałych osadach, także w Ochotnicy część budynków 
posadowiona została bez wymaganych prawem pozwoleń, na terenie nie na-
leżącym do Romów. W tym przypadku problem dotyczy skupiska kilku budyn-
ków drewnianych, zamieszkiwanych obecnie przez dwie rodziny (ok. 10 osób). 
Warto przy tym zaznaczyć, że przed 2007 r., kiedy to oddano do użytkowania 
budynek wielorodzinny, samowoli było znacznie więcej. Budowle te były jed-
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nak rozbierane przez samych Romów, w miarę, jak przeprowadzali się oni do 
mieszkań w bloku wielorodzinnym. 

Jak już wspomniano, w ten sam sposób, do końca 2013 roku miały zostać 
zlikwidowane istniejące samowole. Ponieważ nie jest jednak możliwe zapew-
nienie mieszkań wszystkim osobom zamieszkującym w  tych samowolach, 
mało prawdopodobne jest, aby doszło do rozbiórki we wskazanym terminie.

Realizacja obowiązku meldunkowego

Romowie zamieszkujący w  Ochotnicy nie napotykali jak dotąd żadnych 
trudności w uzyskaniu meldunku. Jak sami jednak zauważyli, na terenie osady 
nie osiedlają się żadne nowe rodziny i  liczba stałych mieszkańców raczej nie 
wzrasta. Informację tę potwierdził Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Dostęp do pomocy socjalnej

Mieszkańcy osiedla skarżyli się głównie na niskie zasiłki i  niewystarczają-
cą pomoc materialną. Ten ostatni zarzut dotyczył głównie ilości wydawanych 
przez Gminę materiałów opałowych.

Z  informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Ochotnicy Dolnej wynika, że w  2013 r., podobnie jak w  latach 
ubiegłych, pomocą Ośrodka zostały objęte wszystkie rodziny romskie zamiesz-
kałe w Ochotnicy Górnej. W całym 2013 r., spośród wszystkich wniosków zło-
żonych przez Romów tylko jeden, dotyczący przyznania dodatku mieszkanio-
wego, załatwiony został odmownie. Powodem było niespełnienie warunków 
ustawowych do skorzystania z tego typu wsparcia. W tym jednak przypadku 
zainteresowany objęty został inną formą pomocy. 

Z zapewnień kierownika GOPS-u wynika ponadto, że z każdą rodziną rom-
ską prowadzona jest praca socjalna. Pracownicy socjalni służą też Romom po-
mocą przy wypełnianiu formularzy, pisaniu wszelkich pism urzędowych, a nie-
jednokrotnie także w relacjach z bankami, służbą zdrowia czy firmami ubezpie-
czeniowymi.

Zatrudnienie

Większość mieszkańców osiedla romskiego nie ma stałego zatrudnienia, ale 
też nie posiada statusu osoby bezrobotnej. Jeśli pracują, to jedynie dorywczo, 
głównie w okolicznych gospodarstwach. Niektórzy Romowie ukończyli kursy 
aktywizacyjne, organizowane i prowadzone przez romskie organizacje poza-
rządowe. W ocenie samych zainteresowanych, nie wpłynęły one jednak na po-
prawę ich sytuacji. 
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Już od kilku lat Gmina, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w No-
wym Targu, organizuje prace społecznie użyteczne. W 2013 r., wśród 15 osób 
wykonujących tego typu prace 7 było narodowości romskiej. W  tym samym 
roku, m.in. dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, udało się 
zorganizować w Urzędzie Gminy staż dla 6 Romów.

W ocenie Powiatowego Urzędu Pracy, głównymi przyczynami bierności za-
wodowej Romów na lokalnym rynku pracy są przede wszystkim - obok słabego 
wykształcenia i niedostatecznej znajomości języka polskiego - brak kwalifika-
cji i doświadczenia zawodowego, brak umiejętności poruszania się po rynku 
pracy i wykorzystywania jego instrumentów. W tej sytuacji, w ramach podej-
mowanych działań aktywizujących, kluczowe, zdaniem Urzędu Pracy, były te, 
które opierały się na propagowaniu aktywnych postaw rynkowych, wsparciu 
w  okresie poszukiwania zatrudnienia oraz zdobywania kwalifikacji zawodo-
wych. Warto jednak zauważyć, że w przyjętych na 2013 rok założeniach Urząd 
nie koncentrował się w żaden szczególny sposób na działaniach skierowanych 
do bezrobotnych narodowości romskiej. Uznał bowiem, że grupa ta korzystać 
może z tych samych programów i instrumentów, co inni bezrobotni. 

Dostęp do edukacji

Na terenie osiedla zamieszkuje ok. 20 dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie 
realizują obowiązek szkolny, większość na poziomie szkoły podstawowej. Sze-
ścioro małoletnich uczęszcza do gimnazjum.

4. Krośnica (gmina Krościenko nad Dunajcem)

Warunki bytowe

Osiedle w Krośnicy położone jest u podnóża skarpy, na szczycie której bie-
gnie droga. Pomiędzy skarpą a pierwszymi zabudowaniami, w utwardzonym 
korycie, płynie potok, a  na teren osiedla prowadzą dwa drewniane mosty. 
Główne przejście pomiędzy domami zostało wyłożone kostką brukową.  

Sama osada dzieli się na dwie wyraźnie różniące się części: budynki przyna-
leżne do pierwszej części osiedla stawiane były przez Gminę, budowle położo-
ne w drugiej części wykonane zostały w większości przez samych Romów. Róż-
nice widoczne są także w użytych do budowy materiałach: w pierwszej części 
domy wykonane są głównie z pustaków, w drugiej zaś z materiałów różnego 
pochodzenia i jakości (pustaków, dykty, drewna itp.). Wspomnieć przy tym na-
leży, że do niektórych domów Gmina dobudowała pomieszczenia, które w za-
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łożeniu miały pełnić funkcję kuchni, ale nie wykończyła ich i nie wyposażyła 
w stosowne instalacje. 

Z informacji uzyskanych od władz Gminy wynika, że w latach 2011–2013 na 
osiedlu w Krośnicy (a także w miejscowości hałuszowa, gdzie zamieszkuje jed-
na rodzina romska) wykonane zostały prace remontowe na łączną kwotę po-
nad 360 000 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy oraz Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce (z Programu Gmina otrzymała 333 400 zł). We 
wspomnianym okresie Gmina realizowała projekt pt. „Inwestycje poprawiające 
stan higieny – roboty remontowe budynków zamieszkałych przez Romów, poło-
żonych na osiedlu w Krośnicy oraz roboty remontowe budynku zamieszkałego 
przez Romów w hałuszowej”. Prowadzone w ramach projektu prace obejmowały 
m.in. wymianę dachów, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wydzielanie po-
mieszczeń sanitarnych i ich wyposażanie czy montaż instalacji elektrycznej.

Do osiedla doprowadzono instalację wodociągową. Mieszkańcy twierdzą 
jednak, że nie każdy dom został do tej podłączony. Brak dostępu do wodociągu 
był przy tym jednym z głównych problemów zgłaszanych przez mieszkańców. 
Co innego wynika jednak z wyjaśnień udzielonych Rzecznikowi Praw Obywa-
telskich przez Wójta Gminy Krościenko. Wójt zapewnił bowiem, że do sieci wo-
dociągowej, wybudowanej w 2011 r., podłączone zostały wszystkie budynki. 

Krośnica: widok z drogi,  
 fot. M. Sośniak



RAPORT Z WIZyTACJI OSIeDLI ROMSKICh

30

Krośnica:  fragment brukowanego chodnika na osiedlu
 fot. M. Sośniak

Problem samowoli budowlanych

W trakcie spotkania nie ustalono w sposób jednoznaczny, ile budynków na 
terenie osiedla stanowi samowole budowlane. Nic jednak nie wskazuje na to, 
żeby Gmina podejmowała jakiekolwiek działania, które zmierzać miałyby do 
likwidacji samowoli. 

Dostęp do pomocy socjalnej

Mieszkańcy osiedla zwracali uwagę na częste, w  ich ocenie, odmowy wy-
płaty zasiłków celowych na pokrycie kosztów leczenia. Podobnie jednak jak 
w  większości tego typu przypadków, prośby w  takich sprawach składane są 
ustnie. Romowie skarżyli się także na nie niewystarczającą ilość węgla, wyda-
wanego corocznie przez Gminę. 

Z  drugiej strony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krościenku nad 
Dunajcem przedstawił Rzecznikowi dane, z  których wynikało, że na pomoc 
dla Romów z  osiedla w  Krośnicy, stanowiących niecały procent ogólnej licz-
by mieszkańców gminy, przeznacza się nawet do 20 % środków pozostających 
w dyspozycji GOPS-u. Pomoc ta świadczona jest głównie w formie zasiłków.
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Zatrudnienie

Większość mieszkańców osiedla nie ma stałego zatrudnienia. Zdarzają się 
jedynie prace dorywcze lub interwencyjne, do których Gmina kieruje osoby 
bezrobotne. Podejmowane były także próby aktywizacji zawodowej Romów 
poprzez kwalifikowanie ich do udziału we współfinansowanym ze środków 
Unii europejskiej wieloletnim projekcie, w ramach którego zainteresowani mo-
gli ukończyć wybrane przez siebie szkolenia zawodowe. 

Dostęp do edukacji

Wszystkie dzieci w wieku szkolnym (14) realizują obowiązek szkolny. Gmina 
zatrudnia jedną z mieszkanek osiedla w charakterze asystentki romskiej. Do jej 
zadań należy przede wszystkim odprowadzanie dzieci do szkoły. Warto przy 
tym zwrócić uwagę, że sama droga z osiedla do szkoły jest dość uciążliwa, a dla 
najmłodszych może także być niebezpieczna. Droga prowadzi bowiem wzdłuż 
dość ruchliwej ulicy, przy której nie ma chodnika. Przy drodze nie zatrzymuje 
się także żaden autobus, z którego uczniowie mogliby korzystać.

5. Czarna Góra (gmina Bukowina Tatrzańska)

Warunki bytowe

W skład osiedla romskiego położonego na obrzeżach Czarnej Góry wchodzi 
kilkanaście, w większości murowanych budynków. Pośród nich Gmina ustawi-
ła także kontenery mieszkalne. Część budynków jest w złym stanie technicz-
nym. Sposób, w jaki zostały wybudowane i jakość użytych do tego materiałów 
spowodowały, że ulegają one dość szybkiemu niszczeniu i  zawilgoceniom, 
co z kolei przyczynia się do powstawania zagrzybienia. W złym stanie są tak-
że kontenery (silne zawilgocenia, pozrywane podłogi, niedziałające od lat to-
alety). Zdaniem Wójta Gminy, wynika to przede wszystkim ze sposobów ich 
użytkowania. Wójt zaznaczył przy tym, że osoby kwaterowane w kontenerach 
zobowiązywały się do dbania o ich stan i wykonywania bieżących napraw we 
własnym zakresie.  

Niektóre domy kryte są szkodliwym dla zdrowia eternitem. Z udzielonych 
przez Gminę wyjaśnień wynika przy tym, że dachy eternitowe wymieniane 
są na koszt Gminy wówczas, gdy ulegną uszkodzeniu i  stwarzają zagrożenie 
dla zdrowia mieszkańców (w 2013 r. wymieniono pokrycie dachowe w domu 
uszkodzonym podczas gradobicia).     



RAPORT Z WIZyTACJI OSIeDLI ROMSKICh

32

Osiedle ma dostęp do instalacji wodno – kanalizacyjnej. Nie każdy dom jest 
jednak wyposażony w sanitariaty. Dotyczy to także budynków, w których za-
mieszkują wielodzietne rodziny. 

Jak ustalono, Gmina prowadzi na terenie osiedla prace remontowe, finan-
sowane ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej. Wsparcie z tego 
Programu Gmina otrzymała w latach 2012 i 2013, w wysokości, kolejno, 50 000 
zł i 30 000 zł (w obu przypadkach składane przez Gminę wnioski opiewały jed-
nak na kwotę 160 000 zł). Z tych środków finansowano m.in. wymianę stolarki 
w domach, wymianę pokrycia dachowego, wyposażanie pomieszczeń sanitar-
nych czy budowę przyłącza wodno – kanalizacyjnego.   

W  ocenie samych zainteresowanych, prace te planowane są jednak dość 
wybiórczo. Mieszkańcy osiedla twierdzą m.in., że remontowane są domy w sto-
sunkowo dobrym stanie technicznym, podczas, gdy domy znacznie bardziej 
zniszczone, zamieszkiwane często przez rodziny z  dziećmi, pozostawiane są 
bez remontu. Podobnie ma być z  budową pomieszczeń sanitarnych. W  tym 
zakresie, w ocenie Romów, Gmina także nie uwzględnia potrzeb rodzin wie-
lodzietnych. Odpowiadając na te zarzuty Wójt Gminy zauważył, że wszystkie 
prace remontowe planowane są po przeprowadzeniu wizji lokalnej, na podsta-
wie opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bukowinie Tatrzańskiej, 
dotyczącej sytuacji materialno – bytowej rodzin z  osiedla, oraz po konsulta-
cji z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych 
i etnicznych. Przy wyborze obiektu do remontu Gmina kieruje się zaś, przede 
wszystkim, stanem technicznym budynku, sytuacją i  liczebnością zamieszku-
jącej w nim rodziny, a  także tym, czy i kiedy budynek ten był remontowany. 
Wójt zapewnił jednocześnie, że na terenie osiedla nie ma obecnie rodziny wie-
lodzietnej, która nie otrzymałaby pomocy w zakresie poprawy warunków by-
towych poprzez remont budynku lub udostępnienie kontenera mieszkalnego. 
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Czarna Góra: powyżej – widok budynków w gorszym stanie technicznym, na górnym  
zdjęciu zwraca uwagę „wykusz” wykonany w dachu budynku po lewej stronie  

w celu umożliwienia budowy kontenera mieszkalnego, fot. M. Sośniak
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Realizacja obowiązku meldunkowego

Gmina Bukowina Tatrzańska potwierdziła przypadki odmowy zameldo-
wania osób zamieszkałych w osiedlu w Czarnej Górze. Jak wynika z  informa-
cji udzielonej przez Wójta Gminy, odmowy zameldowania są spowodowane 
niemożnością przedstawienia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do 
zajmowanego lokum, co faktycznie jest jedną z  przesłanek umożliwiających 
zameldowanie – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). Odmowy 
te, podobnie, jak i wnioski, mają jednak charakter ustny.

Dostęp do pomocy społecznej i zatrudnienie

Część skarg kierowanych do pracowników Biura RPO dotyczyła wysokości 
wypłacanych Romom zasiłków oraz ilości materiałów opałowych, wydawanych 
przez Gminę. Podobnie, jak w przypadku pozostałych osiedli, głównym proble-
mem jest brak realnych możliwości znalezienia stałej pracy. Romowie utrzymu-
ją się głownie z zasiłków i pracy dorywczej.

W 2013 r. z pomocy socjalnej, świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bukowinie Tatrzańskiej, skorzystały 24 rodziny romskie. Pomoc udzielana 
była w formie zasiłków stałych, zasiłków celowych na bieżące potrzeby życio-
we, zasiłków celowych na zakup żywności czy zasiłków celowych wypłacanych 
z tytułu zdarzenia losowego (gradobicia). Częstą formą pomocy było opłacanie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne. W  efekcie, w  ubiegłym roku Romowie 
skorzystali ze świadczeń pomocy społecznej w łącznej wysokości ok. 60 000 zł. 

Z zapewnień kierownictwa Ośrodka wynikało, że wszystkie rodziny korzy-
stające z  pomocy finansowej objęto także pracą socjalną. W  szczególności, 
mieszkańcom osiedla udzielano pomocy w załatwianiu różnych spraw urzędo-
wych czy kompletowaniu niezbędnej w tych sprawach dokumentacji.

Dostęp do edukacji

Obowiązek szkolny realizuje 10 dzieci. Wszystkie chodzą do Szkoły Podsta-
wowej w Czarnej Górze. Gmina zatrudnia asystentkę romską oraz nauczyciela 
wspomagającego, który pracuje z dziećmi z klas I – III. Romowie źle jednak oce-
niają panującą w szkole atmosferę. Ich zdaniem, dzieci bywają przez niektórych 
nauczycieli szykanowane wyłącznie ze względu na pochodzenie etniczne. Ro-
dzice nie podali jednak konkretnych przykładów takiego zachowania. Żadne 
skargi w tym zakresie nie wpływały także do Urzędu Gminy.

Dużym problemem dla Romów, a także dla innych okolicznych mieszkań-
ców, było zamknięcie przedszkola w Czarnej Górze. Działało ono do sierpnia 



DZIAŁANIA RZeCZNIKA PRAW OByWATeLSKICh NA RZeCZ MNIeJSZOŚCI ROMSKIeJ W...

35

2013 r. i, co w tym przypadku istotne, znajdowało się w bezpośrednim sąsiedz-
twie osiedla romskiego. Obecnie oddział przedszkolny istnieje w Szkole Pod-
stawowej w Czarnej Górze, a najbliższe przedszkole znajduje się w Jurgowie, 
oddalonym o ok. 5 km od Czarnej Góry. Spośród dzieci romskich opieką przed-
szkolną objętych jest aktualnie 6 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Młodsze do przedszko-
li nie uczęszczają. 

Wójt Gminy, poproszony o  wyjaśnienie sprawy likwidacji przedszkola 
w Czarnej Górze, ocenił, że przedszkole to, pomimo 12 lat istnienia, nie speł-
niło oczekiwanej roli i  skutkowało odizolowaniem dzieci romskich od ich ró-
wieśników. W ostatnim roku funkcjonowania przedszkola zapisanych do niego 
było 6 dzieci, wyłącznie z osiedla w Czarnej Górze. Pozostali mieszkańcy Gminy 
nie byli zainteresowani posyłaniem dzieci do tej placówki. Tymczasem koszty 
utrzymania przedszkola w 2012 r. wynosiły ponad 50 000 zł. Z tych powodów, 
jak wyjaśnił Wójt, władze Gminy, po zasięgnięciu opinii Biura Wojewody Mało-
polskiego, zdecydowały się zamknąć oddział przedszkolny na osiedlu romskim.      

6. Zadział (gmina Szaflary)

Warunki bytowe

Spośród wizytowanych osiedli romskich, osiedle w  Zadziale sprawia zde-
cydowanie najlepsze wrażenie. Większość domów utrzymana jest w dobrym, 
lub wręcz bardzo dobrym stanie technicznym. W ciągu ostatnich 10 lat Gmina 
ustawiła na terenie osiedla 7 kontenerów mieszkalnych, z których część zosta-
ła przez mieszkańców obudowana i  otynkowana. Uwagę zwracają przy tym 
najnowsze, postawione w  latach 2011–2012, dwukondygnacyjne kontenery 
o powierzchni mieszkalnej ok. 60 m2, których jakość gwarantuje mieszkańcom 
stosunkowo wysoki standard zamieszkania. 
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Zadział: jeden z kontenerów mieszkalnych umieszczonych na osiedlu w latach 2011-2012, 
fot. M. Sośniak

Także i w tym przypadku Romowie zwracali jednak uwagę na konieczność 
przeprowadzenia remontów. W większości były to drobne usterki, które miesz-
kańcy mogliby reperować we własnym zakresie. Zdaniem mieszkańców, Gmi-
na na takie prace się jednak nie godzi. Swoje stanowisko Gmina tłumaczyć ma 
tym, że część kontenerów jest jeszcze objęta gwarancją. Inaczej problem ten 
przedstawił Wójt Gminy Szaflary. Przypomniał mianowicie, że osoby zamiesz-
kujące w kontenerach korzystają z nich na podstawie umów użyczenia, w któ-
rych zobowiązali się do użytkowania kontenerów zgodnie z przeznaczeniem, 
utrzymywania ich w należytym stanie i wykonywania na własny koszt wszel-
kich napraw oraz ponoszenia nakładów niezbędnych do zachowania przed-
miotu użyczenia w stanie niepogorszonym.

Poza zakupem kontenerów mieszkalnych, w  latach 2011–2013 Gmina 
prowadziła także prace remontowe w  pozostałych budynkach. Polegały one 
m.in. na wymianie podłóg, wykonywaniu termoizolacji czy montażu instalacji 
grzewczych i elektrycznych. Koszty tych prac pokrywano z budżetu gminy oraz 
środków pochodzących z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 
We wskazanym okresie z Programu tego Gmina otrzymała kwotę 439 000 zł.         
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Do osady woda doprowadzana jest z ujęcia znajdującego się na sąsiedniej, 
prywatnej działce (za zgodą jej właściciela). Jak można domniemywać, jest to 
ujęcie głębinowe: występują bowiem okresy suszy, kiedy osada pozbawiona 
jest dostępu do wody. Wówczas, jak twierdzą mieszkańcy, pozostaje im pobie-
ranie wody z pobliskiego potoku, do celów gospodarczych, oraz zakup dużej 
ilości wody pitnej, gdyż Gmina nie zapewnia w takich przypadkach żadnych 
dostaw wody zdatnej do spożycia. Co innego wynika jednak z wyjaśnień udzie-
lonych przez Wójta Gminy. Wójt zapewnił bowiem Rzecznika, że w przypadku 
braku wody i po zgłoszeniu stosownego wniosku Gmina podstawia na teren 
osiedla beczkowóz.   

Osiedle wyposażono w  instalację rozprowadzającą wodę do poszczegól-
nych domów (także kontenerów mieszkalnych). W starszych budynkach zdarza 
się jednak, że zimą woda w instalacji zamarza. Osiedle nie ma zaś dostępu do 
sieci kanalizacyjnej. Gmina nie może bowiem wykonać takiej sieci bez zgody 
właścicieli sąsiednich działek, przez które instalacja ta musiałaby przebiegać. 
Obecnie nieczystości gromadzone są w szambach, które nie są jednak regular-
nie opróżniane.

Problem samowoli budowlanych

Jak wynika z uzyskanych informacji, osiedle w całości znajduje się na tere-
nie prywatnym. Z tego też powodu, Gmina odmawia utwardzenia prowadzącej 
przez osiedle drogi czy też zainstalowania wzdłuż niej oświetlenia. Przedstawi-
ciel Romów wspomniał przy tym, że od kilku lat przed sądem toczy się postę-
powanie w sprawie zasiedzenia działki przez jej obecnych mieszkańców. 

Realizacja obowiązku meldunkowego

Wójt Gminy Szaflary, zapytany przez Rzecznika o to, czy występują proble-
my z zameldowaniem osób mieszkających na osiedlu w Zadziale wskazał, że 
przypadki nieuwzględnienia wniosków o  zameldowanie występują przede 
wszystkim wówczas, gdy wnioskodawca nie spełnia wymagań formalnych 
(brak wniosku na formularzu, brak zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzed-
niego miejsca pobytu, brak dowodu uiszczenia opłaty skarbowej). Wójt nie 
wydaje jednak decyzji odmownej, ale pozostawia nieuzupełniony wniosek bez 
rozpoznania. Zdarzało się również, że Wójt dokonywał zameldowania wyłącz-
nie na pobyt czasowy ze względu na zły stan techniczny budynku, w którym 
wnioskodawca chciał się zameldować.
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Dostęp do pomocy socjalnej. Zatrudnienie 

Mieszkańcy osiedla utrzymują się głównie dzięki zasiłkom socjalnym i pra-
com dorywczym w okolicznych gospodarstwach. Wszyscy dorośli zarejestro-
wani są jako bezrobotni. Podobnie, jak we wszystkich osiedlach, Romowie 
zwracali uwagę na dalece niewystarczającą pomoc materialną w postaci wyda-
wanych przez Gminę materiałów opałowych. 

Z  informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sza-
flarach faktycznie wynika, że mieszkańcy osiedla romskiego w  większości są 
objęci pomocą społeczną. Mieszkańcy otrzymują zasiłki stałe, zasiłki okresowe, 
zasiłki celowe i  celowe specjalne oraz pomoc w  postaci dożywiania, z  której 
korzystają dzieci uczące się m.in. w zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Maruszynie Dolnej. W 2013 r. Ośrodek na różnorodne świadczenia  takie jak 
zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne przeznaczył kwotę ok. 90 000 
zł, przy czym wydatki na zasiłek stały dla członków społeczności romskiej sta-
nowił 7,12% całego budżetu przeznaczonego na ten cel, na zasiłek okresowy 
aż 56% całego budżetu, a na zasiłki celowe i celowe specjalne 29,78% budżetu.

Ośrodek udziela też pomocy w  formie pracy socjalnej. Poza wsparciem 
w załatwianiu szeroko rozumianych spraw urzędowych, praca ta polega rów-
nież na pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia.  

Kierownictwo GOPS-u zwróciło jednocześnie uwagę, że Gmina Szaflary jest 
terenem wiejskim, gdzie nie ma większych zakładów pracy i bezrobotni zmu-
szeni są podejmować prace dorywcze, szczególnie w  okresie lata i  wczesnej 
jesieni. Romowie zamieszkujący w  gminie Szaflary są w  większości osobami 
bezrobotnymi, bez prawa do zasiłków. Są to osoby bez wykształcenia i wyuczo-
nego zawodu, dlatego znalezienie pracy stałej jest prawie niemożliwe. 

Dostęp do edukacji

Na terenie osiedla zamieszkuje 17 dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie reali-
zują obowiązek szkolny. Uczą się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Maruszynie Dolnej. W Zespole tym Gmina zatrudnia dwie asystentki romskie, 
do zadań których należy wspieranie dzieci w nauce i pomoc szkołom w realiza-
cji procesu nauczania względem tej grupy uczniów. Program zajęć poszerzony 
został o dodatkowe zajęcia z języka polskiego i historii oraz zajęcia świetlicowe 
w łącznym wymiarze 8 godzin tygodniowo.



DZIAŁANIA RZeCZNIKA PRAW OByWATeLSKICh NA RZeCZ MNIeJSZOŚCI ROMSKIeJ W...

39

Warto przy tym zwrócić uwagę na dobre relacje pomiędzy Romami a wła-
dzami szkoły podstawowej i pozostałymi rodzicami. Przy szkole działa zespół 
romski, regularnie organizowane są dni kultury romskiej, dzieci biorą udział 
w  wycieczkach szkolnych, w  których, w  charakterze opiekunów, uczestniczą 
także dorośli z osiedla.

Plac zabaw na osiedlu w Zadziale, fot. M. Sośniak
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II. Wnioski i rekomendacje

1. Warunki bytowe i problem samowoli budowlanych

Warunki bytowe, panujące w  większości osiedli, które odwiedzili pracow-
nicy Biura RPO, uznać należy za bardzo złe. Stan budowli mieszkalnych jest 
niski. W większości przypadków mieszkańcy pozbawieni są dostępu do bieżą-
cej wody oraz kanalizacji, co nie tylko jest dla nich uciążliwe, ale też stwarza 
zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne. Należy jednak podkreślić działania 
podejmowane przez Gminy w  celu poprawy istniejącej sytuacji. W  zasadzie, 
poza osiedlem w Koszarach – Limanowej, we wszystkich osadach trwały lub 
w ostatnim czasie prowadzone były prace remontowe, finansowane z pozyski-
wanych przez Gminy środków pochodzących z Programu na rzecz społeczności 
romskiej. W wielu przypadkach prace te nie miały jednak charakteru systemo-
wego i nie były kompleksowe. Przykładem tutaj mogą być Maszkowice, gdzie 
w starych i mocno zniszczonych budynkach wymieniono dachy. Powszechne 
były też zastrzeżenia samych zainteresowanych co do jakości prac, sposobu ich 
planowania czy terminowości wykonywania. 

Powyższe obserwacje rodzą pytanie, czy jednostki samorządu terytorialne-
go są w stanie samodzielnie i we własnym zakresie udźwignąć problem popra-
wy warunków bytowych społeczności romskiej, zamieszkującej na ich terenie. 
Sama możliwość skorzystania ze środków pochodzących z Programu na rzecz 
społeczności romskiej nie jest przy tym wystarczająca w sytuacji, gdy wysokość 
tych środków jest ograniczona i wyłącznie od decyzji władz lokalnych zależy, 
czy wystąpią z wnioskiem o przyznanie i uruchomienie tych środków oraz  ja-
kiego rodzaju prac wniosek taki będzie dotyczył. W  tym kontekście warto 
zwrócić uwagę na znaczne różnice w efektywności wykorzystania przez Gminy 
pozyskiwanych z Programu środków. Nawet biorąc pod uwagę specyfikę po-
szczególnych Gmin i samych osiedli romskich widoczne są różnice w zakresie 
prowadzonych przez Gminy prac, ich jakości, a nawet w wykorzystywanych do 
tego materiałach.

Po stronie jednostek samorządu terytorialnego brak jest także spójnej wi-
zji co do tego, jak efektywnie poprawić sytuację społeczności romskiej. Ne-
gatywnym przykładem może przy tym być Gmina Łącko, gdzie jedyną pro-
pozycją ze strony władz lokalnych, która ma długofalowo pomóc Romom, 
zdaje się być wykup dla nich mieszkań poza terenem Gminy Łącko, czyli 
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de facto przeniesienie Romów poza obszar tej Gminy. Oczywiście Rzecznik  
w  żaden sposób nie kwestionuje, że wykup mieszkań, dokonany za zgodą 
i w porozumieniu z samymi zainteresowanymi, może w sposób znaczący po-
prawić ich sytuację. Trudno podzielić jednak stanowisko Wójta, że skorzystanie 
z tej możliwości musi wiązać się z przeniesieniem Romów na teren innej gminy. 

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest zatem stworzenie 
osobnego programu, niezależnego od Programu na rzecz społeczności rom-
skiej, którego celem byłoby wyłącznie kompleksowe zaplanowanie i  sfinan-
sowanie procesu poprawy warunków mieszkaniowo-bytowych na osiedlach 
romskich na terenie całej Polski. Co wydaje się istotne, program taki powinien 
podlegać okresowej ewaluacji. Należy przy tym stworzyć skuteczny mecha-
nizm bieżącej kontroli nad sposobem wydatkowania pochodzących z progra-
mu środków, a także rozważyć możliwość objęcia finansowanych z Programu 
prac remontowo – budowlanych nadzorem technicznym. 

Podniesienie poziomu życia populacji romskiej w znacznym stopniu zależy 
od dostępnych środków finansowych. Warto zatem w tym miejscu nadmienić, 
że zagadnienia związane z sytuacją społeczności Romskiej zostały uwzględnio-
ne w unijnej strategii wzrostu gospodarczego – europa 2020. W konsekwencji 
działania wspierające integrację Romów będą uwzględnione także w różnych 
instrumentach finansowych stosowanych w Unii europejskiej, w szczególności 
zaś w funduszach strukturalnych. Pożądana jest przy tym aktywność polskiego 
rządu w zakresie zaplanowania działań zmierzających do jak najskuteczniejsze-
go i najefektywniejszego pozyskania tych środków. 

Powtarzającym się we wszystkich osadach problemem było także istnienie 
samowoli budowlanych. W zasadzie na każdym osiedlu istniały budynki, które 
postawione zostały bez wymaganych prawem pozwoleń, na gruntach nale-
żących do samorządu terytorialnego czy osób prywatnych. Różne natomiast 
było podejście Gmin do kwestii samowoli. Jak wynika z poczynionych ustaleń, 
w  żadnej z  Gmin nie podjęto się legalizacji takich samowoli. Jednakże tylko 
w  Gminie Limanowa rozpoczęto działania, które w  założeniu zmierzać miały 
do ich wyburzenia. W ocenie Rzecznika, wspominany wyżej program poprawy 
warunków mieszkaniowo – bytowych społeczności romskiej powinien także 
w sposób szczególny odnosić się kwestii samowoli.

2. Trudności w realizacji obowiązku meldunkowego 

W dwóch z wizytowanych osiedli (Koszary k. Limanowej i Maszkowice) po-
jawiły się sygnały dotyczące uniemożliwiania ich mieszkańcom realizacji obo-
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wiązku meldunkowego. Gminni urzędnicy odmawiać mieli zameldowania Ro-
mów na terenie osiedli. Sami Romowie nie potrafili jednak wyjaśnić, co było 
powodem odmowy (sugerowali jedynie, że ma to związek z niechęcią władz 
gmin Limanowa i Maszkowice do społeczności romskiej). Faktem jednak jest, 
że większość wniosków czy próśb o  zameldowanie składanych była ustnie 
i  ustny charakter miały udzielane Romom odpowiedzi. Dlatego też jedynym 
sposobem przeciwdziałania opisanemu problemowi wydaje się być sukcesyw-
ne zwiększanie świadomości Romów i ich wiedzy na temat przysługujących im 
praw, a także ciążących na nich obowiązków. 

3. Dostęp do pomocy społecznej i zatrudnienie

Romowie mieszkający w wizytowanych osiedlach korzystają ze świadczeń 
z  pomocy społecznej. Z  uwagi na ograniczone środki budżetowe wszystkie 
potrzeby i  oczekiwania nie mogą jednak zostać zaspokojone. Do tego więk-
szość Romów nie posiada regularnego źródła dochodów. Bez wsparcia ze stro-
ny odpowiednich instytucji, takich właśnie jak ośrodki pomocy społecznej czy 
urzędy pracy, mieszkańcy osiedli nie mają też realnej możliwości znalezienia 
zatrudnienia. Niewątpliwie grupa ta znajduje się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy, a  jakakolwiek aktywizacja zawodowa jest w tym wy-
padku niezwykle trudna. Powodem jest częsty brak wykształcenia, brak jakich-
kolwiek kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, a także bez-
radność w poruszaniu się po rynku pracy i korzystaniu z  jego instrumentów. 
W  tej sytuacji pożądane są wszelkie działania aktywizacyjne, począwszy od 
spotkań informacyjnych, szkoleń czy staży zawodowych po aktywne wsparcie 
w poszukiwaniu konkretnych ofert zatrudnienia. 

4. Dostęp do edukacji

Władze oświatowe powinny nadal poświęcać szczególną uwagę zapewnie-
niu dzieciom narodowości romskiej należytego i  wolnego od dyskryminacji 
dostępu do edukacji oraz stworzenia im szansy równego startu w nauce. Pod-
stawą w tym zakresie powinno być zapewnienie dzieciom dostępu do kształ-
cenia przedszkolnego. Dlatego też, mając na uwadze  stanowisko władz Gminy 
Bukowina Tatrzańska w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Czarnej 
Górze (patrz Część I. Rozdział I, pkt 5 Raportu), niepokój Rzecznika wzbudza 
spadek zainteresowania nauczaniem przedszkolnym po zamknięciu tej pla-
cówki.
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5. Relacje z władzami lokalnymi i Policją

Podstawowym problem w  relacjach z  lokalnymi władzami pozostaje ust-
ne składanie wniosków. Taki charakter miały również negatywne odpowiedzi, 
na które skarżyli się przedstawiciele społeczności romskiej. Stąd też brak jest 
możliwości zbadania zasadności i  legalności podejmowanych przez lokalne 
władze działań. W rozmowach z Romami pracownicy Biura RPO pouczali o ko-
nieczności składania wniosków w formie pisemnej. Ponadto w każdym z osiedli 
rozdano ulotki, na których wskazano adres korespondencyjny Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz numer bezpłatnej infolinii. Informowano o  możliwości 
wysyłania kierowanych do organu pism także do wiadomości Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Poza mieszkańcami osiedla w Koszarach, którzy skarżyli się na zachowanie 
jednego z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Romo-
wie nie mieli zastrzeżeń co do pracy Policji. Daje to podstawy do stwierdzenia, 
że organizowane przez Policję szkolenia związane z szeroko rozumianą tematy-
ką ochrony praw człowieka, adresowane do funkcjonariuszy pełniących służbę 
w województwie małopolskim, przynoszą pozytywne rezultaty. 





CZęŚć II.

Przykładowe działania 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej
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Warunki bytowo-mieszkaniowe

Ze względu na szczególnie niekorzystną sytuację, często nieporównywalną 
z  innymi grupami obywateli, w  tym także z  innymi mniejszościami, problemy 
mniejszości romskiej w Polsce są przedmiotem stałego zainteresowania Rzecz-
nika Praw Obywatelskich. Część problemów, z  jakimi styka się ta społeczność, 
pozostaje nierozwiązana od wielu lat. Romowie, zwłaszcza należący do grupy 
Bergitka Roma, nadal egzystują na marginesie życia społecznego i bez realnych 
możliwości poprawy swojej sytuacji bytowej. Wizytacje przeprowadzone przez 
pracowników Biura RPO na terenie osiedli romskich w Koszarach k. Limanowej, 
Maszkowicach, Ochotnicy Górnej, Krośnicy, Czarnej Górze i  Zadziale k. Szaflar 
potwierdziły, że mieszkańcy większości z tych osiedli żyją w warunkach urągają-
cych godności ludzkiej, bez dostępu do wodociągu czy kanalizacji, bez szans na 
podjęcie zatrudnienia, zdani wyłącznie na pomoc socjalną. I choć od poprzedniej 
wizytacji na osiedlach romskich w Małopolsce, która miała miejsce w 2007 r., wie-
le zmieniło się na lepsze to jednak widać, że zmiany te następują zbyt wolno i nie 
zaspokajają w pełni istniejących potrzeb czy oczekiwań. Przezwyciężenie obec-
nej sytuacji jest jednak procesem długotrwałym. Poza odpowiednimi środkami 
finansowymi wymaga dalszego zaangażowania ze strony administracji publicz-
nej, społeczności lokalnych, oraz – co istotne – samych zainteresowanych.

Problem ten opisany został szczegółowo w  wystąpieniu Rzecznika Praw 
Obywatelskich z dnia 13 sierpnia 2014 r., skierowanym do Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji. Wystąpienie to przyniosło oczekiwane rezultaty: Minister zapo-
wiedział, że resort zwróci się do Ministra Finansów o  zwiększenie do 2016 r. 
kwoty rezerwy celowej na pomoc dla społeczności romskiej z przeznaczeniem 
na zadania remontowe i inwestycyjne (sprawa nr V.816.52.2014.MS).

Dostęp do edukacji

W dalszym ciągu wyzwaniem pozostaje zapewnienie dzieciom narodowo-
ści romskiej należytego i wolnego od dyskryminacji dostępu do edukacji oraz 
stworzenie im szansy równego startu w nauce. W tym zakresie aktualne pozo-
stają wielokrotnie zgłaszane przez Rzecznika postulaty dotyczące zapewnienia 
dzieciom dostępu do kształcenia przedszkolnego i pozaszkolnego, realizujące-
go rozszerzony program nauczania języka polskiego. Jednocześnie przeciw-
działać należy wszelkim próbom kwalifikowania dzieci narodowości romskiej 
do nauczania specjalnego wyłącznie z  powodu trudności adaptacyjnych czy 
niewystarczającej znajomość języka polskiego, jak również planom tworzenia 
w szkołach klas czy oddziałów przeznaczonych wyłącznie dla Romów.  
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W tym kontekście warto przypomnieć, że problem istnienia klas przezna-
czonych wyłącznie dla uczniów narodowości romskiej, zwanych potocznie kla-
sami romskimi, badany był przez Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2008 
– 2009. Wyniki wizytacji przeprowadzonych w szkołach podstawowych, w któ-
rych istniały tego typu klasy, dały Rzecznikowi podstawę do uznania takiej or-
ganizacji nauczania za niewłaściwą. Nauczanie w  klasach romskich w  żaden 
sposób nie służyło bowiem wyrównywaniu poziomu edukacji, a groziło jedynie 
pogłębianiem marginalizacji uczniów romskich i narażało ich na dyskryminację 
i  stygmatyzację. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich poparł inicjatywę 
wygaszenia istniejących wówczas klas romskich. 

O tym, że problem takich klas pozostaje aktualny świadczy jednak przypa-
dek jednej ze szkół podstawowych w Poznaniu. W październiku 2013 r. do Biura 
RPO dotarły sygnały, że w szkole planowane jest utworzenie klasy wyłącznie 
dla dzieci romskich, którym z powodu wieku lub braku należytej znajomości 
języka polskiego trudno jest odnaleźć się w klasach ogólnych. Jakkolwiek klasa 
taka, zgodnie z założeniem, działać miała jedynie w roku szkolnym 2013 / 2014, 
Rzecznik zdecydował się zająć w tej sprawie stanowisko. W piśmie skierowa-
nym do władz oświatowych Rzecznik przedstawił aktualną jego zdaniem opi-
nię, że umieszczanie dzieci romskich w odrębnej klasie jest rozwiązaniem dalece 
nieodpowiednim. Rzecznik przypomniał, że obowiązkiem władz publicznych 
jest zapewnienie dzieciom należytego i równego dostępu do edukacji, a funk-
cjonowanie klas romskich grozi jedynie pogłębianiem marginalizacji uczniów 
romskich. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi pomysł utworzenia takiej klasy 
przedstawiony został jako rozwiązanie tymczasowe, mające na celu włączenie 
grupy uczniów pochodzenia romskiego do systemu powszechnej edukacji. Z ta-
kim podejściem Rzecznik się jednak nie zgadza, czemu dał wyraz w kolejnym wy-
stąpieniu  do władz oświatowych (sprawa nr V.813.4.2014.MS).

 Zwalczanie negatywnych stereotypów na temat Romów

Kolejnym wyzwaniem jest przezwyciężenie niekorzystnego wizerunku Ro-
mów, jaki wpisał się w świadomość społeczną. Chcąc wpłynąć na zmianę tego 
wizerunku należy przede wszystkim wyeliminować negatywne stereotypy na 
temat tej mniejszości. Te stereotypy tkwią najczęściej u podłoża obserwowa-
nych wśród części społeczeństwa polskiego postaw ksenofobicznych, nieto-
lerancji czy niechęci do społeczności romskiej. Skutkiem takich postaw jest 
również pogłębiająca się marginalizacja Romów w życiu społecznym. W ocenie 
Rzecznika, jedną z przyczyn powstawania i utwierdzania się stereotypów jest 
brak podstawowej wiedzy o Romach, ich historii oraz tożsamości kulturowej. 



RAPORT Z WIZyTACJI OSIeDLI ROMSKICh

48

Dlatego też w  2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra 
edukacji Narodowej z  apelem o  podjęcie, w  porozumieniu ze społecznością 
romską, działań zmierzających do upowszechnienia podstawowej wiedzy o tej 
mniejszości. Za najważniejsze Rzecznik uznał przy tym uzupełnienie podręcz-
ników szkolnych oraz portali edukacyjnych o  podstawowe wiadomości z  za-
kresu historii i kultury Romów oraz wprowadzenie tej tematyki do programu 
nauczania wybranych przedmiotów. W odpowiedzi Rzecznik poinformowany 
został o zamieszczeniu na portalu Scholaris publikacji poświęconej, między in-
nymi, mniejszości romskiej oraz o rozbudowaniu zasobów zewnętrznych por-
talu o odniesienia do stron poświęconych tematyce romskiej. Zapowiedziano 
także opublikowanie na ww. stronie poradnika dla nauczycieli z dwoma scena-
riuszami lekcji o kulturze Romów. Redakcja portalu, co Rzecznikowi wydaje się 
szczególnie istotne, nawiązać także miała kontakt ze stowarzyszeniami rom-
skimi. Postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich zostały zatem uwzględnione 
(sprawa nr RPO-682473-V/11/MS). 

Niekorzystny wizerunek Romów utrwala także stosowana przez niektóre 
media praktyka polegająca na podawaniu informacji o narodowości sprawców 
czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy 
osoby te są pochodzenia romskiego. Przykłady takich publikacji przedstawione 
zostały w skardze skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich przez jedną 
z organizacji romskich. Potwierdzały one wcześniejsze obserwacje Rzecznika. 
W  związku z  tą skargą Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Rady etyki 
Mediów o zbadanie zgodności wspomnianej praktyki z zasadą szacunku i to-
lerancji, wyrażoną w Karcie etycznej Mediów. W swoim wystąpieniu Rzecznik 
zauważył, że podawanie tego typu informacji w publikacjach opisujących zda-
rzenia, których okoliczności nie mają żadnego związku z narodowością osób 
w nich uczestniczących, przyczynia się do stygmatyzacji członków mniejszości 
romskiej. W odpowiedzi Przewodniczący Rady podzielił zaniepokojenie publi-
kacjami wskazującymi Romów jako sprawców przestępstw lub wykroczeń oraz 
podkreślił, że zamieszczanie takich informacji łamie zasady etycznego dzienni-
karstwa. Warto przy tym zauważyć, że od czasu podjęcia sprawy przez Rzecz-
nika Praw Obywatelskich liczba publikacji zawierających krytykowane przez 
Rzecznika informacje znacznie spadła (sprawa nr RPO-696705-V/12/MS).
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Powtarzające się napaści na Romów

Nadal niestety zdarza się, że funkcjonujące w  społeczeństwie negatywne 
stereotypy na temat mniejszości romskiej przejawiają się w  aktach wandali-
zmu czy wręcz czynnej agresji skierowanej przeciwko Romom. Takie przypadki 
budzą szczególny niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z ugrun-
towaną już praktyką, niezwłocznie po tym, jak Rzecznik otrzyma jakikolwiek 
sygnał o  podobnym zdarzeniu, występuje do władz samorządowych i  wła-
ściwego komendanta Policji z prośbą o  ocenę, w jaki sposób dane zdarzenie 
wpływa na porządek i  bezpieczeństwo publiczne, a  w  szczególności jaki ma 
wpływ na położenie lokalnej społeczności romskiej. Tego typu działania Rzecz-
nik podjął między innymi w sprawie brutalnej napaści na rodzinę romską, za-
mieszkującą w jednej z łódzkich dzielnic, do której doszło w październiku ub. r.  
Napaści dokonało kilkunastu mężczyzn, uzbrojonych w kije bejsbolowe i po-
chodnie, co świadczyło o  tym, że akcja ta została wcześniej zaplanowana 
i przygotowana, a grupa sprawców działała w sposób zorganizowany (sprawa  
nr RPO-750554-V/13/MS). Podobną interwencję Rzecznik przeprowadził 
także w sprawie napaści na kobietę narodowości romskiej w Lesznie (sprawa  
nr V.816.39.2014.MS), pojawiających się na murach w Siemianowicach Śląskich 
wulgarnych napisów o wyraźnie antyromskiej treści (sprawa nr V.816.41.2014.
MS), a także ubiegłorocznej akcji internautów, skierowanej przeciwko Romom 
z Andrychowa. Niestety, wkrótce po tej akcji w Andrychowie doszło do eskala-
cji przemocy. W konflikt zaangażowały się agresywne grupy o wyraźnie anty-
romskim nastawieniu, które dokonywały napaści na przypadkowe osoby. W tej 
sytuacji, w obawie przed dalszym wzrostem napięcia, Rzecznik Praw Obywa-
telskich wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z apelem o podjęcie me-
diacji z udziałem władz samorządowych Andrychowa oraz przedstawicieli obu 
zwaśnionych społeczności (sprawa nr V.816.53.2014.MS).

Interwencje Rzecznika w sprawach indywidualnych

W  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badane są także sprawy indywi-
dualne, w których zachodzi podejrzenie, że organy władzy publicznej swoim 
działaniem lub zaniechaniem dopuściły się naruszenia prawa. Rzecznik Praw 
Obywatelskich interweniował m.in. w  sprawie 70 – letniego Roma, któremu 
Starosta cofnął uzyskane jeszcze w latach 60 – tych ubiegłego wieku prawo jaz-
dy po tym, jak uzyskał od Policji informację, że ten nie potrafi czytać ani pisać. 
W  sprawie tej Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność 
wydanej przez Starostę decyzji administracyjnej. Prawo jazdy wydane bowiem 
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zostało zgodnie z obowiązującym prawem, a kierowca w żaden sposób nie na-
ruszał przepisów ruchu drogowego. Sam brak umiejętności czytania i pisania 
nie mógł zaś stanowić przesłanki do odebrania dokumentu czy skierowania 
jego posiadacza na egzamin kontrolny.     

Sytuacja rumuńskich Romów zamieszkujących we Wrocławiu 

Na tle dotychczasowej działalności Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz 
ochrony praw społeczności romskiej precedensowy charakter miała sprawa do-
tycząca planowanego przez władze Wrocławia wysiedlenia rumuńskich Romów 
z dwóch obozowisk przy ul. Kamieńskiego i ul. Paprotnej. Oba obozowiska znajdu-
ją się na terenie publicznym, należącym do gminy Wrocław, a ich mieszkańcy nie 
dysponują żadnym tytułem prawnym do tych nieruchomości. W tym przypadku, 
obok dramatycznej sytuacji socjalno-bytowej, w sprawie tej pojawia się dodatkowa 
kwestia, jaką jest prawo pobytu tych osób, jako cudzoziemców, na terytorium Polski. 

Rzecznik Praw Obywatelskich na bieżąco śledzi działania podejmowane 
przez władze miasta Wrocławia z zamiarem opróżnienia obozowisk przy ul. Ka-
mieńskiego i ul. Paprotnej i odzyskania zajętych przez Romów nieruchomości. 
W  celu wypracowania optymalnego rozwiązania zaistniałej sytuacji Rzecznik 
osobiście spotykał się także z przedstawicielami Miasta oraz właściwych w spra-
wie resortów, czyli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej. Po spotkaniu, 
w kolejnych wystąpieniach Rzecznik poprosił te resorty, między innymi, o usta-
lenie, czy Polska ubiega się na forum europejskim o uruchomienie środków na 
specjalne programy pomocowe dla Romów, o  rozważenie możliwości wyko-
rzystania doświadczeń rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej 
w  Polsce przy organizacji pomocy dla cudzoziemców narodowości romskiej, 
a także o ocenę i ewentualne wsparcie opracowanego przez Wrocław progra-
mu adaptacyjnego adresowanego do Romów z koczowisk. Działania Rzecznika 
przyniosły już pierwsze rezultaty. Właściwe w sprawie resorty zainteresowały 
się przygotowanym przez miasto Wrocław programem adaptacyjnym, a Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji podzieliło się swoimi doświadczeniami z re-
alizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 

W  dniu 24 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny  
wystąpił zaś do Prezydenta Miasta Wrocławia z apelem o podjęcie wszelkich 
możliwych działań, które pozwoliłyby rozwiązać problem koczowisk w drodze 
porozumienia stron lub profesjonalnych mediacji. Rzecznik zwrócił przy tym 
uwagę, że to na administracji lokalnej ciąży obowiązek reagowania na tego 
typu sytuacje kryzysowe (sprawa nr V.816.16.2014.MS).
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