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Szanowny Panie Ministrze 

W związku ze skierowanym do konsultacji społecznych projektem ustawy o zatrudnieniu 
wspomaganym, zwracamy z wnioskiem o zmianę art. 2 pkt. 1 projektu ustawy 
definiującego agencję zatrudnienia wspomaganego z obecnego zapisu:  

„1) agencji zatrudnienia wspomaganego – oznacza to wyodrębniony organizacyjnie i 
finansowo podmiot realizujący zatrudnienie wspomagane dla osób uprawnionych, 
utworzony przez gminę, powiat lub organizację pozarządową, której statutowym 
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwany dalej 
„agencją”;” 

na zapis: 

„1) Agencją jest utworzony przez gminę, powiat, organizację pozarządową lub podmiot, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), których statutowym 
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 
wyodrębniony organizacyjnie i finansowo podmiot, wpisany do centralnego rejestru 
agencji, zwanego dalej „rejestrem”, świadczący usługę zatrudnienia wspomaganego dla 
osób uprawnionych.”  

Dotychczasowa propozycja wobec braku zdefiniowania pojęcia organizacji 
pozarządowej, może doprowadzić do rażącego ograniczenia, w którym pominięte zostaną 
m.in. organizacje kościelne, jak również spółdzielnie socjalne. Nasze dotychczasowe 
doświadczenia ze wsparciem dla organizacji w systemie wsparcia na rzecz osób z 
niepełnosprawnością w pełni to potwierdzają.  

Przypominamy, że istnieją już problemy interpretacyjne wynikające z samej ustawy  z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Pomimo umieszczonego tam słowniczka o brzmieniu identycznym 
jak w ustawie o finansach publicznych, w samej treści ustawy, można zauważyć daleko 
idącą konsekwencję. I tak, w szeregu przepisów pojawiają się następujące definicje:  

 „fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty” (art. 10b ustawy)  
 „fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna” (art. 29 ust. 1);  
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 „organizacje pozarządowe i fundacje” (art. 34, ust. 6, pkt. 5, art. 35, ust. 1 pkt. 8, art. 35, 
ust. 1 pkt. 6, art. 36, ust. 1 i 2, art. 44c ust. 2, art. 47, ust. 1 pkt. 1a,  

 „organizacja pozarządowa” (art. 42, ust. 2, art. 43, ust. 1 pkt. 3, art. 44c, ust. 1, art. 50 
ustawy)  

O ile, tam gdzie pada pojęcie „organizacja pozarządowa”, można odwołać się do 
słowniczka, o tyle w przepisach art. 10b (dotyczącym warsztatów terapii zajęciowej) i art. 
29, ust 1 (dotyczącym zakładów aktywności zawodowej) zaczyna się problem. Miał on 
praktyczne znaczenie np. przy tworzeniu ZAZ w spółdzielni socjalnej „Opoka” w Kluczach. 
Te wątpliwe zapisy, wpływały również na kształt konkursów PFRON, gdzie regularnie 
pomijano w sposób świadomy spółdzielnie socjalne.  

W świetle powyższego, istotna jest zatem precyzja zapisu, która zapobiegnie 
nieuzasadnionej dyskryminacji spółdzielni socjalnych, które również stanowią przedmiot 
wsparcia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.  

Jesteśmy przekonani, że obecna propozycja jest zwykłą niezręcznością, a nie świadomym 
stanowiskiem proponowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznego, 
dlatego też wnosimy jak na wstępie.  

 

  

w imieniu Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


