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Sz. P. Jerzy Kwieciński
Minister Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu członków Federacji – organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom
bezdomnym, pragnę zwrócić Pana uwagę na barierę prawną w dostępie do środków Funduszu Dopłat
Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji związanych z rozwiązywaniem
problemu bezdomności – przedsięwzięć polegających na tworzeniu nowych placówek dla osób
bezdomnych i mieszkań, a w szczególności przedsięwzięć związanych z dostosowaniem placówek dla
osób bezdomnych do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Standardy te wnoszą
znaczącą poprawę jakości usług świadczonych osobom bezdomnych (co oczywiście jest ze wszech
miar pożądane), jednak ich wdrożenie w wielu istniejących placówkach dla osób bezdomnych
wymaga nakładów finansowych, których prowadzące te placówki organizacje charytatywne nie są
w stanie pokryć własnym staraniem. Stanowi to poważne zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania
tych ważnych dla ochrony życia i zdrowia osób bezdomnych placówek. Niezbędne są zatem narzędzia
finansowe wspierające wdrażanie standardów i, co istotne, zapewnienie jak największego
wykorzystania tych narzędzi przez podmioty pozarządowe prowadzące placówki dla osób
bezdomnych, szczególnie, że czas na wdrożenie ww. standardów jest ograniczony – do 31 grudnia
2020 r. Po tym terminie placówki, którym nie uda się wdrożyć standardów, nie będą mogły prowadzić
dotychczasowej działalności, tym samym zmniejszając liczbę miejsc noclegowych dostępnych dla
bezdomnych obywateli naszego kraju.
Jednym z kluczowych narzędzi w tym zakresie jest Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
którego zasady działania reguluje ustawa z dn. 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych,
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Jej nowelizacja z dn. 22 marca 2018 r. wprowadziła w art. 4
ust. 2 możliwość korzystania ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięć
polegających na remoncie lub przebudowie istniejących placówek, w wyniku których nastąpi ich
dostosowanie do obowiązujących standardów. Niestety, w tym samym art. 4 ustawy, dostęp do tych
przedsięwzięć (jak i do przedsięwzięć polegających na tworzeniu nowych placówek, czy też mieszkań)
ograniczony jest wyłącznie do organizacji pożytku publicznego, podczas gdy znaczna liczba placówek
pozarządowych prowadzona jest przez podmioty wyliczone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które z różnych względów nie zdecydowały
się na wystąpienie o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego. Obecna treść art. 4 ustawy
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych,
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noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń wyklucza więc te
podmioty z możliwości aplikowania o środki Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o pilne uruchomienie procesu legislacyjnego
zmierzającego do zamiany użytego w ustawie z dn. 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu
tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń sformułowania „organizacje pożytku
publicznego” na „organizacje pozarządowe” i zdefiniowania tego ostatniego terminu w sposób
zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z art. 3 ust. 2 i 3 tejże ustawy).
Będziemy bardzo zobowiązani za podjęcie działań w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji

Otrzymują:
1. Adresat
2. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, p. Elżbieta Bojanowska
3. Bank Gospodarstwa Krajowego
4. Rada Działalności Pożytku Publicznego
5. Strona internetowa www.bezdomnosc.pl
6. a/a
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