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Sz. P. Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Szanowna Pani Minister
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności jako partnerstwo
największych organizacji zajmujących się problematyką bezdomności, zwraca się z prośbą o
rozważenie kilku postulatów względem procedowanego obecnie projektu ustawy o rewitalizacji.
Środowisko organizacji pozarządowych realizujące zadania przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w różne procesy rewitalizacyjne z dużą
uwagą i przychylnością przyjmuje działania ukierunkowane na unormowanie legislacyjne procesów
rewitalizacyjnych w Polsce. Na szczególną uwagę w naszej perspektywie zasługują te zapisy, które
odwołują się do kwestii problemów społecznych, a także konieczności uwzględniania działań
społecznych w procesie rewitalizacji. Nie ulega dla nas wątpliwości, że procesy rewitalizacyjne są
częścią szerzej polityki zrównoważonego rozwoju a także samej polityki społecznej. W tym kontekście
uznać należy za niewystarczające projektowane zapisy ustawy, w gruncie rzeczy w żaden sposób nie
dające instrumentów i narzędzi działań w zakresie realizacji działań w szerokim polu polityki
społecznej. W naszej perspektywie taki kształt projektowanej ustawy wzmacnia jedynie
praktykowane niestety podejście, w którym procesy rewitalizacyjne ograniczają się do inwestycji
infrastrukturalnych, a nie uwzględniają działań w zakresie polityki społecznej. W związku z
powyższym proponujemy rozważenie uzupełnienia projektowanej ustawy o następujące kwestie:
•

W naszej perspektywie ustawa powinna wprowadzać mechanizmy współpracy lokalnej na
obszarach objętych rewitalizacją uwzględniając konieczność partycypacji podmiotów polityki
społecznej w tym podmiotów pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony
zdrowia. Podmioty te są z jednej strony kluczowym elementem procesu zbierania danych i
diagnozowania obszarów objętych rewitalizacją, z drugiej strony ewidentnie podmioty te
powinny brać czynny udział i partycypować w procesach wdrażania rewitalizacji. Rozważenia
w tym kontekście wymaga rozszerzenie zapisów dotyczących konsultacji społecznych (brak
zapisów gwarantujących udział i partycypację podmiotów polityki społecznej w
wypracowywaniu gminnego programu rewitalizacyjnego lub brak podmiotów polityki
społecznej w art. 13 opiniujących gminny program rewitalizacji) oraz funkcjonowanie
Komitetu Rewitalizacji.
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•

Jedynym mechanizmem powiązania działań rewitalizacyjnych z szeroko rozumianym polem
polityki społecznej są zapisy zmieniające w ustawie o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, w naszej perspektywie zadania związane z rewitalizacją należałoby
wprowadzić także do regulacji ustawowych powiązanych z polityką społeczną w sferze
pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, w tym m.in. ustawie
o pomocy społecznej, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o
zatrudnieniu socjalnym.

•

Kluczowym dla społecznych procesów rewitalizacyjnych jest wprowadzenie odpowiednich
wskaźników a także mechanizmów ich weryfikowania przed, w trakcie i po procesie
rewitalizacyjnym (brak w projekcie ustawy). Stoimy na stanowisku, że ustawa powinna
określać zestaw kluczowych konkretnych wskaźników, w tym społecznych i
zatrudnieniowych. Wskaźniki te muszą zostać przygotowane wspólnie z Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej, Głównym Urzędem Statystycznym a także organizacjami
pozarządowymi. Istotną także jest konieczność monitorowania przed i po wskaźników
dotyczących konkretnych mieszkańców zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją, tak by
uniknąć przesiedlania osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym by
osiągać jak najlepsze wskaźniki społeczno-zatrudnieniowe. Z kolei jeśli przesiedlenia są
niezbędne lub są wyborem mieszkańców, proces ten powinien być koniecznie monitorowany
a udział w nim muszą mieć odpowiednie służby polityki społecznej. Uzupełnień w tym
zakresie wymaga art. 11, bowiem wymogi związane z zapobieganiem wykluczeniu
społecznemu nie powinny się ograniczać się do regulacji czynszów i opłat mieszkaniowych.

Będziemy zobowiązani także za inne informacje nawiązujące do wymienionych zagadnień.
Deklarujemy także gotowość dyskusji i pomocy w wyżej wymienionym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Jakub Wilczek
Prezes Zarządu
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Caritas Diecezji Kieleckiej
Fundacja Chrześcijańska Adullam
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Stowarzyszenie Monar
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
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Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka
oraz
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Do wiadomości
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej
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