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Sz. P. Elżbieta Bojanowska
Podsekretarz stanu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowna Pani Minister,
W nawiązaniu do rozmowy, którą odbyliśmy na uroczystościach Jubileuszu 35-lecia Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu, w imieniu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz
Rozwiązywania Problemu Bezdomności, zwracam się z prośbą o utworzenie na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w zakładce „Pomoc społeczna / Bezdomność” bazy
interpretacji i odpowiedzi na zapytania kierowane do Ministerstwa w sprawach związanych z:
 nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 4 września 2015 r.,
 rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (po jego wejściu w życie),
 a także w innych sprawach związanych z pomocą osobom bezdomnym.
Federacja zwraca się z powyższą prośbą, ze względu na dużą niepewność oraz niejasności definicyjne
powszechne w organizacjach pozarządowych oraz jednostkach samorządowych prowadzących usługi
dla osób bezdomnych regulowane ww. aktami prawnymi. Wiemy, że Ministerstwo otrzymuje liczne
zapytania w ww. kwestiach i odpowiada bezpośrednio zainteresowanym stronom, wierzymy jednak,
że upublicznienie tych zapytań i odpowiedzi w formie proponowanej bazy interpretacji stanowić
będzie istotne wsparcie dla organizacji i samorządów, jak również odciąży pracowników
Ministerstwa, którzy nie będą otrzymywać powtarzających się zapytań.
Jednocześnie, w przypadku gdyby utworzenie takiej bazy na stronie internetowej Ministerstwa
okazało się niemożliwe, deklarujemy możliwość utworzenia jej na stronie internetowej Federacji
(www.bezdomnosc.pl) w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Dziękujemy za
zrozumienie i przychylenie się do powyższej prośby i zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji
Otrzymują:
1. Adresat
2. strona internetowa www.bezdomnosc.pl
3. a/a
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