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Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej wyraża 

swój sprzeciw wobec projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości, dotyczącego metropolii 

warszawskiej.  

Stowarzyszenie prowadzi na terenie powiatów grodziskiego, pruszkowskiego, 

piaseczyńskiego i warszawskiego zachodniego, które mają zostać włączone do miasta 

stołecznego Warszawa, całodobowe i dzienne placówki dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Zadania te, są  prowadzone na zlecenie   samorządów  powiatowych. 

Projekt metropolii warszawskiej prowadzi do likwidacji samorządów powiatowych, co 

jest zagrożeniem dla zadań z zakresu pomocy społecznej, prowadzonych przez starostwa 

powiatowe. Stworzenie super starostwa, jak przewiduje projekt ustawy o metropolii, spowoduje 

oddalenie władzy od spraw mieszkańców. 

Mamy doświadczenie współpracy ze starostwami należącymi do otoczki Warszawy jak 

i współpracy z władzami Warszawy. Współpraca z samorządami podwarszawskimi, na terenie 

których prowadzimy nasze placówki, układa się bardzo dobrze. To przede wszystkim szybkie i 

skuteczne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, poprzez współpracę organizacji 

pozarządowych i samorządu powiatowego. Będąc blisko ludzi łatwiej zauważyć ich problemy i 

przyjść im z pomocą. Władze powiatów wykazują dobrą wolę w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, są bardziej przychylne i wrażliwe na ich potrzeby.  

Doświadczenie współpracy z samorządem warszawskim jest zupełnie inne. Już teraz, 

władza jest daleko od ludzi i nie dostrzega ich problemów. Jesteśmy przykładem organizacji, 

która prowadzi w Warszawie dwa warsztaty terapii zajęciowej, do których mamy dużą kolejkę 

osób oczekujących na przyjęcie. Od wielu lat staramy się o powiększenie wtz, a władze 

Warszawy nie zgadzają się na to. Kuriozalnym jest także rozwiązanie warszawskie, które 

zabrania miastu na nieodpłatne użyczenie lokalu organizacjom pozarządowym, kiedy np. ustawa 

o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wymaga, by lokal, który jest własnością 

samorządu, był nieodpłatnie użyczony na  potrzeby wtz. Taka sytuacja powoduje, że nie ma 

możliwości utworzenia na terenie Warszawy nowego wtz w lokalu samorządowym. 

Projekt o metropolii warszawskiej  odbiera kompetencje  powiatom, które staną się 

częścią metropolii, narzucając im swoje rozwiązania, nie zawsze korzystne i przychylne 

mieszkańcom i organizacjom pozarządowym. 

Proponowana ustawa spowodowałaby zachwianie poczucia bezpieczeństwa wśród 

samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców, skłoniłaby do protestów zwolenników 

KOD, do których my nie należymy i nie chcielibyśmy razem z nimi protestować przeciwko 

ustawie o metropolii warszawskiej. 

 Prosimy ocalić powiaty podwarszawskie i pozostawić im dotychczasowe 

kompetencje. 

 

                                                                                                 Z poważaniem 

                                                                                          Ks. Stanisław Jurczuk-Prezes 
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Warsztat Terapii Zajęciowej 

ul. Deotymy 41 
01-441 Warszawa 

tel./fax (22) 837-92-34 
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ul. Karolkowa 71 

01-197 Warszawa 
tel./fax (22) 862-41-06 
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Warsztat Terapii Zajęciowej 

ul. Modrzewiowa 2 
05-501 Piaseczno 

tel./fax (22) 750-09-71 
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Warsztat Terapii Zajęciowej  

ul. Ks. Sajny 4 

05-530 Góra Kalwaria 

tel. 502-991-994 
wtzgorakalwaria@ksnaw.pl 
 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
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Dom Rehabilitacyjno - 

Opiekuńczy KSN AW 

ul. Piasta 5 

05-822 Milanówek 

tel./fax (22) 724-98-52 
milanowek@ksnaw.pl 
 

Dom Pomocy Społecznej 
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tel. (22) 738-25-30 
 

Środowiskowy Dom  
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ul. Błońska 46/48 
05-807 Podkowa Leśna 

tel./fax (22) 759-22-08 

sds@ksnaw.pl 
 

Ośrodek Rehabilitacyjno - 

Terapeutyczny 

ul. Kopernika 10 

05-082 Blizne Jasińskiego 
tel./fax (22) 722-06-40 

ort@ksnaw.pl 

 


