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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 odpowiedzi na Pani pismo nr DPS.IV.5110.3.10.2017.IR z dn. 7 sierpnia br. zapraszające do udziału
w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (projekt
nr UD282), Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności pragnie wyrazić
wdzięczność za zamieszczenie w projekcie nowelizacji ustawy licznych kwestii zgłaszanych przez
środowisko organizacji pozarządowych – zwłaszcza w zakresie wprowadzenia schronisk z usługami
opiekuńczymi, wydłużenia terminu na wdrożenie standardów placówek oraz uproszczenia
formalności związanych z przyjęciem interwencyjnym w trybie art. 101 ust. 3 ustawy.
Zaproponowane rozwiązania są niewątpliwie pożądane i bardzo liczymy, iż przyczynią się one do
poprawy sytuacji osób bezdomnych, jak i warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych
świadczących pomoc tym osobom.
Jednocześnie pragniemy zaproponować dwie poprawki do przedstawionego projektu:




W zmienianym art. 48a, po ust. 11a proponujemy dodać ustęp kolejny o treści:
„W szczególnych sytuacjach, zgłoszenia może również dokonać podmiot niepubliczny
prowadzący placówkę”. Zapis ten będzie miał na celu możliwość zgłoszenia placówki do
rejestru wojewody przez organizację pozarządową w sytuacjach nietypowych, takich jak
np. zdarzające się od czasu do czasu konflikty pomiędzy organizacją prowadzą placówkę,
a gminą zlecającą świadczenie usług. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w przypadku
nowotworzonych placówek, placówek, które dotychczas nie świadczyły usług we współpracy
z gminami oraz placówek, które świadczyły usługi w takim trybie, ale współpraca ze zlecającą
zadanie gminą została rozwiązana – wpisanie do rejestru będzie w proponowanym brzmieniu
nowelizacji niemożliwe. Gmina nie będzie mogła zawrzeć umowy z placówką niezgłoszoną do
rejestru, ani zgłosić do rejestru placówki, z którą nie ma podpisanej umowy. Możliwość
samodzielnego zgłoszenia się do rejestru wojewody będzie tym samym dla organizacji
pozarządowej zgłoszeniem gotowości do zawierania z gminami umów na świadczone usługi.
W zmienianym art. 51 proponujemy wykreślenie dodawanego nowelizacją ust. 5. O ile
zrozumiałym jest dla nas nadanie statusu ośrodka wsparcia schroniskom dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi (ze względu na świadczenie pomocy osobom częściowo
niesamodzielnym), jak również schroniskom zwykłym prowadzonym przez gminy (z uwagi na
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odrębne przepisy), o tyle zupełnie niezrozumiałym i bezzasadnym wydaje się nadawanie tego
statusu schroniskom dla bezdomnych (bez usług opiekuńczych) prowadzonym przez
organizacje pozarządowe. We wcześniejszej korespondencji na ten temat przedstawiono
nam argumenty przemawiające za tym, iż właśnie w ten sposób należy interpretować
dotychczas obowiązujące przepisy art. 51 ust. 4 ustawy, nadal jednak nie wiemy jaki cel widzi
Ministerstwo w utrzymywaniu tego zapisu – szczególnie wobec nadarzającej się możliwości
jego usunięcia. Tym bardziej, że przykładowo noclegownie prowadzące usługi zbliżone do
schronisk (skierowana do tej samej grupy docelowej usługa schronienia, jedynie o niższym
standardzie bytowym) nie zostały objęte takimi obostrzeniami. Kolejny raz zwracamy uwagę,
że jest to przede wszystkim poważne obciążenie finansowe i organizacyjne dla organizacji
prowadzących schroniska, w którym nie widzimy żadnych korzyści – ani dla organizacji, ani
dla administracji publicznej, a przede wszystkim dla samych osób bezdomnych.
Niezależnie od zgłaszanych powyżej poprawek, pragniemy również przypomnieć o zadeklarowanej
przez Panią Minister (na spotkaniu w dn. 21 lutego br. zorganizowanym w MRPiPS) inicjatywie
informacyjnej skierowanej do samorządów i organizacji pozarządowych dotyczącej zmian prawnych
w obszarze pomocy osobom bezdomnym, na wzór regionalnych spotkań informacyjnych Programu
500 Plus. Wierzymy, iż takie spotkania stałyby się możliwością wyjaśnienia wszelkich wątpliwości
i pytań dręczących zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe oraz przyczyniłyby się do
lepszej współpracy lokalnej na rzecz skuteczniejszego rozwiązywania problemu bezdomności.
Jeszcze raz dziękując za kluczowe zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy, liczymy, iż
w trosce o los osób bezdomnych oraz wspierających je organizacji charytatywnych, Pani Minister
przychyli się do zgłoszonych przez nas uwag, jak również podejmie kroki w celu zorganizowania
wspomnianej wyżej kampanii informacyjnej.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji
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