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Przeciwdziałania bezdomności jest dla mnie, jako dla Rzecznika Praw 
Obywatelskich, jednym z najistotniejszych priorytetów, dla realizacji którego m.in. 
powołałem w październiku 2015 r. Komisję Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W skład tej Komisji wchodzą przedstawiciele 
organizacji pozarządowych zajmujących się ludźmi bezdomnymi, naukowcy i prawnicy. 
Moim celem jest, aby działania Komisji, rozłożone na cały okres mojej kadencji na 
stanowisku Rzecznika w sposób efektywny i odczuwalny przyczyniły się do zwalczania 
zjawiska bezdomności. m.in. poprzez stworzenie systemu identyfikacji przyczyn 
bezdomności - celem dostosowania do niej działań państwa, doprowadzenie do koordynacja 
polityki rządowej w zakresie przeciwdziałania bezdomności, podjęcie próby zainspirowania 
zmian legislacyjnych, które ułatwią pracę na rzecz osób bezdomnych organizacjom 
pozarządowym i usuną istniejące bariery w korzystaniu przez osoby w kryzysie 
bezdomności z już istniejących form pomocy.

W ramach prac Komisji Ekspertów podjąłem się wspierania i promowania miejskiej 
karty praw osób doświadczających bezdomności. Idea takiej karty jest już realizowana w 
miastach europejskich. Jej projekt został przygotowany przez Housing Rights Watch i 
European Federation of National Organisations Working with the Homeless – europejskie 
organizacje pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemu bezdomności Jest to 
dokument, który podpisują władze miejskie. Zawiera szereg zobowiązań organów władz 
publicznych do przestrzegania podstawowych praw osób dotkniętych kryzysem 
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bezdomności. W mojej ocenie, dokument taki podpisany przez władze samorządowe danej 
wspólnoty może się znacząco przyczynić do zmiany negatywnego, stereotypowego 
wizerunku osoby bezdomnej, jaki niestety stale utrwalony jest w społeczeństwie. Karta 
może stać się bardzo pomocnym narzędziem do zmiany negatywnego postrzegania osoby w 
kryzysie bezdomności oraz do zagwarantowania przestrzegania prawa przez władze i służby 
samorządowe.

Sprawa podpisania miejskiej karty praw osoby doświadczającej bezdomności była 
poruszana przez przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podczas II Kongresu 
Praw Obywatelskich w grudniu ub roku. Wówczas Pan Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy, deklarował otwartość Miasta na tę inicjatywę i podjęcie 
rzeczowej dyskusji jeszcze w bieżącym roku. Podobne deklaracje władze Miasta (w tym 
także przedstawiciele Rady m.st. Warszawy) składali podczas spotkania z moją 
Zastępczynią Panią Hanny Machińską pod koniec kwietnia b.r. Zagadnienie to jest więc już 
dobrze znane warszawskim samorządowcom.

W związku z powyższym, 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 2018 r., poz. 2179 ze zm.)  
zwracam się do Pana Prezydenta o informację, czy podjęto działania na rzecz podpisania 
przez Miasto Stołeczne Warszawa omawianej karty praw, a jeśli tak, to jakie i jakie są 
efekty tych działań. Chciałbym jednocześnie zadeklarować gotowość merytorycznego 
wsparcia ze strony działającej przy moim Biurze Komisji Ekspertów i pomoc w 
promowaniu idei wspomnianej wyżej karty praw.
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