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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
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Pan

Andľzej Adamczyk
Minĺsteľ Infľastľuktuľy
i Budownictwa

fuvt S

ť,

w związku z trwającymi pľacami legislacyjnymi nad ľządowym projektem
o

zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

ustawy

i o zmiąnie

Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cyyli|nego oľaz usĺCtwy o .finansou,ym
u,spaľciu rworzenią lokaĺi socjalnych, mieszkań chronionych' nocĺegowni

i

domóv, dla

bezdomnych, proszę o przyjęcie poniższych uwag Rzecznika Praw Dziecka do ww' pľojektu.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkľeślono,ze jego celem jest próba rozwiązania
poważnego pľoblemu społecznego, jakim

jest niski stopień

zaspokojenia potrzeb

mieszkaniolvych osób realnie najuboŹszych.

Mając povĺyŻsze na uwadze, obawy Rzecznika Praw Dziecka wzbudza propozycja
zawarta

w aľt. 1 ust. 8 ww.

projektu ustawy, dotycząca uchylenia aľt. 14 ust.

4i

7

obowiązującej ustawy. Projektowana regulacja zakłada rezygnację z kata|ogl osób, wobec

których sąd obligatoľyjnie orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego.

W katalogu

tym

umieszczone były: kobiety w ciąży, małoletni' niepełnospľawni lub ubezwłasnowolnieni
oraz sprawujący nad takimi osobami opiekę i wspólnie z nimi zamieszkujący, jak również

osoby obłożnie chore, emeľyci i renciścispełniający krýeria do otľzymania świadczenia

Z pomocy

społecznej, osoby posiadające status bezrobotnego

i

osoby spełniające

przesłanki okľeśloneptzez ľadę gminy w dľodze uchwały _ chyba' że osoby te mogą
zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Argumentując proponowane rozwiązanie wskazano, Żę tąkie uregulowanie kwestii
pľctwą do lokąlu socjalnego przy eksmisji nie sprawdza się w praktyce, gdyz wielokrotnie
oo
ea

26 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

osoby lołalifikujqce się do kaĺalogu osób, którym przysługtlje obĺigatoryjne prav,o do

Iokąlu socjaĺnego w rzeczywisĺościmciq możliu,ościsamodzielnie zaspokoić
poĺrzeby mieszkaniov,e,

a u,ięc nie

Sv,oje

pov,inny otrzymywać u,sparcia w postaci lokalu

socjaĺnego'

Podkreślenia wymaga, ze projektodawca nie przedstawił danych potwierdzających
tezę, Że osoby kwalifikujące się do katalogu osób, któľym sąd obligatoryjnie orzeka o prawie

do lokalu socjalnego w ÍZeczywistościmają moŻliwośćsamodzielnego zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych.

W ocenie Rzecznika
w

rezygnacja

Zę

wskazanego katalogu osób, któľym

obecnym stanie prawnym obligatoryjnie pľzysługuje prawo do oľzekania

o

lokalu

socjalnym, doprowadzii, może do wykluczenia społecznego osób, którym Państwo powinno

zapewnió szczegőlną ochronę oraz stoi

w

sprzecznościz załoŻeniami samego projektu

mającego wpłynąć pozytywnie na sy{uację osób realnie najuboższych.

Proponowane rozwiązanie

nie odzwieľciedla zawartej w aľt. 75 Konstýucji

Rzeczypospolitej Polskiej zasady zobowiązującej władze publiczne do prowadzenia polityki
sprzyjającej zaspokojeniu potľzeb społecznych. Jako kluczowe elementy tej polityki uznać,

naleŻy przeciwdziaŁanie bezdomności oľaz wspieranie rozwoju budownictwa socjalnego
pÍzeznaczonego dla naj ubozszych.

Rzecznik Praw Dziecka na pľoblem bľaku zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
rodzin

z

dziećmi wielokrotnie wskazywał, m.in' w Uwagach o stanie pľzestľZegctnia pľaw

dziecka, któľe

są

integľalną częściąskładanej coľocznie Paľlamentowi Informacji

o działalnościRzecznika Pľąw Dziecka.

Również Komitęt Praw Dziecka oNZ
trzeciego
o

i

w

Uwagach końcowych do połączonych

czwartego spľawozdania okresowego Polski

pľawach dziecka zaleclł, by Państwo

programów .rn'r1roniou))ch

v) celu

z uwzględnieniem specjaln1łch potrzeb

-

z realizacji postanowień Konwencji

Strona dokonało przeglqdu prawa, polityki

zapobiegania

i

eliminowania bezdomności,

dzieci (...), podzielając tym samym stanowisko

Rzecznika Praw Dziecka wyrażone w tzw. raporcie altematywnym do sprawozdania.

Podkľeślićna|eŻy, że Konwencja o prawach dziecka, przyjęta pÍzez Zgromadzenie

ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r., zobowiązuje Polskę do
zapewnienia,
(art. ó

ust.

2

w możliwie maksymalnym

zakresie, waľunkőw Życia

Konwencji), poszanowania pľawa kaŻdego dziecka

odpowiadającego

i

ľozwoju dzięcka

do poziomu

Życia

jego rozwojowi ťlzycznemu, psychicznemu' duchowemu, moľalnemu

2

i społecznemu (art.

27 ust. l

Konwencji).

Na

sygnatariuszu tego międzynaľodowego

dokumentu pľawnego spoczywa takŻe obowiązek udzielenia pomocy materialnej oraz
realizacji innych progľamów pomocy' między innymi w zakĺesie mieszkań (aft.27 ust. 2 i ust.
3 Konwencji).

Rzecznik Praw Dziecka pozýywnie ocenia natomiast zmianę

w aľt. 17

nowelizującej, związaną Ze zmianą umiejscowienia regulracji zawaľtej

w

ustawy

art. 24 ustawy

nowelizowanej.

Umiejscowienie pľzepisu w rozdziale zatytułowanym ,,Lokale socjalne" zamiast

jak dotychczas w rozdziale zatytuŁowanym ,,Mieszkaniowy zasőb gminy'' spowoduje
moŹliwośćoľzekania w przedmiotowej spľawie przez sąd' Na gruncie nowelizowanej
ustawy sądy powołując się na wykładnię systemową art. 24 ustawy wskazywały,
iz przepisjest skieľowany jedynie do gminy i nie dotyczy sądu orzekającego.

Z

zadowoleniem Rzecznik przyjmuje rőwnieŻ proponowaną zmianę

w

postaci

w aft' 21 ust. 3 ustawy, obligującego gminę do uregulowania
w uchwałach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
dodania pkt 6a

mieszkaniowego zasobu gminy warunków jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób

z

niepełnospľawnością,z uwzglęďnieniem potľzeb tych osób. obecnie ustawa nie

pľzewiduje Żadnych dodatkowych wymogów uwzględniających potľzeby osób
z niepełnospľawnością.Na podstawie zgłaszanych do Rzecznika Praw Dziecka spraw

wynika, Że rzeczywiście w praktyce osobom z niepełnosprawnościamipľoponowane Są
często lokale o obnizonym standaľdzie, w których nie mogą swobodnie przemieszczać, się

albo mają Znaczfle trudnościz jego opuszczeniem, gdy lokal nie jest usýuowany na
parterze,

a w budynku bľakuje windy bądŹ innego urządzenia, któľe umożliwiałoby

samodzieln e opuszczęnie budynku.

Mając na uwadze, Że kwestia bezdomnoŚci rodziców bezpośrednio wiąŻe się
zbezdomnością ich dzieci, działając na podstawie art. 10 a i art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r. poz. 2086 z pőźn. zm.) zwracam się do

Pana Ministra

o

ľozwaŻenie podniesionej powyżej kwestii propozycji uchylenia pľzepisu

art. 14. ust.4. ustawy

z dnia 2I

czer:wca 2001 r. o ochľonie praw lokatorów, mieszkaniowynl

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
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