
 
 

 

   

 

 

Pan  

Tomasz Grodzki  

Marszałek Senatu RP  

 

 

Szanowny Panie Marszałku,,  

w związku z oświadczeniem złożonym przez senator Magdalenę Kochan podczas 34. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 16 grudnia 2021 r. przedstawiam poniższe wyjaśniania.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 

r., poz. 2268, z późn. zm.) specjalną pomocą w ramach interwencji kryzysowej objęte są matki  

z małoletnimi dziećmi (także ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę 

nad dziećmi) i kobiety w ciąży, które zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,  

w przypadku dotknięcia przemocą lub inną sytuacją kryzysową, mogą znaleźć schronienie  

w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Prowadzenie tych placówek, zgodnie 

z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym powiatu. Celem prowadzenia 

tych placówek jest nie tylko zapewnienie schronienia, ale także wsparcia specjalistycznego,  

tak aby możliwie szybko przezwyciężyć sytuację kryzysową, która była przyczyną skierowania do 

domu. 

Obecnie wymogi dotyczące standardów funkcjonowania placówek reguluje 

rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. poz. 418). W Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej przygotowany został projekt nowego rozporządzenia w sprawie domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które ma zastąpić obecne przepisy w tym zakresie.  

W projektowanych przepisach wskazano m.in. że dom zapewnia mieszkańcom okresowy, 

całodobowy pobyt bez wskazywania określonej liczby mieszkańców domu, co w znacznym 

stopniu uelastyczni możliwości samorządów w zakresie tworzenia domów, dostosowując wielkość 

domów do istniejących potrzeby w powiatach, a także możliwości lokalowych danego samorządu 

(przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 8 marca 2005 r.  
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wskazywały, że dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt dla 30 osób). Mając na względzie,  

że dom powinien zapewniać warunki jak najbardziej zbliżone do domowych, jak również 

gwarantować poszanowanie prywatności w projekcie rozporządzenia wskazano, że co do zasady 

każda z rodzin powinna zajmować odrębny pokój. Projekt rozporządzenia przewiduje, że wspólne 

pokoje mogą zajmować kobiety w ciąży (maksymalnie trzy w pokoju), ewentualnie rodziny, które 

wyrażą zgodę na pobyt w jednym pokoju z członkami innej rodziny. Wszelkie propozycje 

dotyczące dodatkowych wymogów w zakresie warunków lokalowych mają na względzie 

zapewnienie komfortowego pobytu osobom przebywającym w domu. Placówki te nie świadczą 

pomocy w formie wyżywienia dlatego zasadnym jest, aby dysponowały one zarówno miejscami 

do przygotowywania, jak i spożywania posiłków, przy czy propozycja przepisów w tym zakresie 

nie wydaje się być zbyt rygorystyczna biorąc pod uwagę, że dom może dysponować tylko jedną 

kuchnią (lub aneksem kuchennym), pod warunkiem, iż znajduje się w niej odpowiednia liczba 

miejsc do przygotowywania posiłków (jedno takie miejsce dla maksymalnie 10 osób). 

Zaproponowane przepisy nie obligują też do wydzielania oddzielnej jadalni. Miejsca  

do spożywania posiłków mogą być wydzielone w odrębnym pomieszczeniu, ale jeśli nie ma takiej 

możliwości, mogą one być umiejscowione w kuchni czy aneksie kuchennym. Ponadto wymóg 

zapewnienia jednego miejsca do spożywania posiłków na maksymalnie osiem osób nie wydaje się 

zbyt rygorystyczny jeśli chodzi o konieczność zapewnienia przestrzeni w domu z przeznaczeniem 

na te miejsca.  Konieczność zapewnienia osobnego pomieszczenia do prania czy suszenia wynika 

z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do codziennego funkcjonowania w domu,  

a  przepis w tym zakresie nie ulegnie zmianie w odniesieniu do obecnych uregulowań. Przy czym 

należy podkreślić, że rozporządzanie określa wymogi dotyczące konieczności zapewniania 

określonych pomieszczeń w domu, ale daje całkowitą dowolność jeśli chodzi o rozmiary tych 

pomieszczeń.  

Mając na względzie powyższe warto zauważyć, że  planowane zmiany w przepisach prawa 

nie stoją w sprzeczności z możliwością tworzenia małych tego typu placówek przeznaczonych dla 

niewielkiej liczby osób, ale decyzje w tym zakresie  zależne będą od samorządów.  

Należy również dodać, że corocznie od roku 2017 Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

udziela wsparcia finansowego samorządom powiatowym w realizacji ich zadania własnego  

tj. rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w ramach działania 

1.4. Kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Corocznie ze środków budżetu 

państwa na realizacje programu przewidziana była kwota 3 mln zł. Możliwość uzyskania 

dofinansowania w ramach Programu dotyczyła zarówno utworzenia nowych domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jak i dofinansowania istniejących domów w celu 



 
 

utworzenia nowych miejsc w placówkach, bądź w celu podwyższenia standardu placówek. 

W roku 2021 środki w kwocie 3 mln zł rozdysponowano na utworzenie pięciu nowych domów dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w tych województwach, w których jest najmniejsza 

liczba tego typu placówek. 

 Wyjaśniam również, że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej lokalne 

samorządy mają możliwość tworzenia także innych form wsparcia oferujących również miejsca 

całodobowego pobytu np. ośrodków wsparcia (art. 51 ustawy) czy mieszkań chronionych (art. 53 

ustawy).  

 

 

 Z poważaniem 

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

 

Stanisław Szwed 

Sekretarz Stanu 
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